
Hospitais devem"assinar
protocolo ainda" este ano

Procedimento cria regras mais rígidas para definir quem terá prioridade no atendimento de

emergência e urgência. Profissionais já estão sendo treinados para seguir o método chamado
Protocolo de Manchester. Cerca de 60% das pessoas que procuram atendimento no pronto-socorro

do Hospital São José, por exemplo.deveriam ser encaminhadas aos postos de saúde.

Página 7.

Votação é
suspensa·
Justiça concedeu ontem à tarde,
liminar em favor da prefeita
Cecília Konell, impedindo
sessão de julgamento que
ocorreria esta tarde. Página 4

Funai ellnit estão
longe de acordo
Mudança no traçado da
rodovia BR- 280 na região
do Morro da Palha, em São
Francisco, pode impedir
obtenção das licenças
necessárias. Página 23
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(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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A frota de

Vasco da Gama

DIVULGAÇÃO

Um cavaleiro
guiado por cisnes

São poucos os cavaleiros das lendas germâni
cas que conseguiram manter uma aura de misté
rio até os dias de hoje. Um dos que tiveram esse

poder, porém, é Lohengrin, personagem que faz

parte do Ciclo Arturiano. Como uma versão da
lenda do "Cavaleiro, do Cisne", Lohengrin é um

dos cavaleiros da Távola Redonda que é envia
do em um barco guiado por cisnes para resgatar
uma dama proibida de descobrir sua identidade.

Sua primeira aparição foi como Loherangrin,
filho de Perceval e Brancaflor no poema "Parzi

val", do poeta alemão Wolfram von Eschenba
eh, Na história, ele acaba chegando à cidade de
Brabante por designação de sua própria ordem,
já que o duque daquele local havia morrido sem

deixar herdeiros. Sua missão é proteger Elsa, fi
lha do duque, que teme que o reino seja perdido.

O cavaleiro chega em seu barco guiado por cis
nes e oferece ajuda, com acondição de que elanun
ca pergunte seu nome. Os dois se casam-eum dia, a

esposa faz a pergunta proibida Por fim, loherangrin
explica sua origem e deixa as terras para nunca mais

retomar, novamente guiado pelo cisne.

No dia 7 de julho de 1497, sai de Lisboa
à frota comandada por Vasco da Gama,
que chegaria à Índia depois de dois anos

de navegação. A viagem aconteceu du
rante o reinado português de D. Manuel I,
e foi uma das mais notáveis da chamada
"era dos Descobrimentos". Com a chega-

- da à Índia, os portugueses consolidaram
sua presença marítima e o domínio das
rotas comerciais.

O projeto surgiu com D. João II, que ten

tava reduzir os custos nas trocas comerciais
com a Ásia e monopolizar o comércio das

especiarias. O plano, porém, só seria colo
cado em prática no governo de seu suces

sor, e não foi bemvisto pelas altas classes - o
.

principal temor eram os custos para manter

os territórios além-mar.
A linha de navegação da expedição,

entre Lisboa e Cabo Verde, foi habitual
mente definida através da observação
solar, que possibilitava aos navegadores a

determinação das latitudes e longitudes.
Como foi escrito nos Diários de Bordo, a

tripulação ficou extasiada com a diversi
dade da fauna e da flora, apesar de estar

sofrendo com o escorbuto que se instala
va por causa da falta de vitamina C.

As primeiras negociações com o go
verno local, após a chegada a Kappak.a
davu, foram complicadas. Os esforços de
Vasco da Gama para estabelecer o comér
cio foram dificultados pela diferença de
cultura e pelo baixo valor de suas ofertas -

os representantes do goyerno local escar

neceram do que o explorador oferecia. Os

portúgueses acabariam por vender suas

mercadorias por um baixo preço.

-i

PELO MUNDO

1

O pai de Sherlock
Em 1930, morre no dia 7 de julho

o escritor inglês Arthur Conan Doyle,
que ficou conhecido por suas novelas

policiais e principalmente pelo perso
nagem Sherlock Holmes, um detetive

genial e cheio de manias. A causa da
morte foi um ataque cardíaco, que ele
teve aos 71 anos na presença da espo-

.

sa, Jean Elizabeth Leckie.

1

Nasce Ringo Starr"
Richard Starkey Ir, nasceu no dia 7

de julho de 1940 em Liverpool, na In

glaterra. O mais velho dos Beatles ado
rava anéis e daí veio seu apelido Ringo,
de ring (anel, eminglês). Juntou-se ao

grupo no dia 18 de agosto de 1962, no

lugar de Pete Best. A música "With A
Little Help From My Friends" foi com

posta por John e Paul para ele.

Plano Colômbia
No dia 7 de julho de 2000, o Plano Co

lômbia recebe um montante inicial de 871
milhões de dólares na Conferência de Do
nantes de Madrid, da qual participam 26

países, a ONU, o Banco Mundial e o BID.
O Plano tem o objetivo oficial de com

bater o tráfico de cocaína na Colômbia,
mas também trabalha para desestruturar

guerrilhas de esquerda.

GUIDA

Tudo pelo Brasil
A edição do dia 30 de setembro de 1939 trazia
uma marca de um dos problemas que as

Sociedades de Atiradores tiveram naquela
época. Por causa da Segunda Guerra Mundial, as

sociedades precisavam ressaltar o nacionalismo,
como pode ser percebido pela frase "Tudo pelo
Brasil". A intenção era deixar claro que o grupo
não apoiava a Alemanha, apesar da força da

tradição germânica na região..

Um sapato macio
A invenção do tênis aconteceu há mais de 150 anos.

A ideia surgiu depois que o americano Charles

Goodyear descobriu como usar a borracha para fazer
pneus. Ela foi colocada nas solas dos sapatos, que
eram de couro duro, dando origem aos "tênis".

PIERO RAGAZZI
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; '. o'terteno;pettenceu primeiro à uma empresa coloruzadora, e logo foi adquirido por Fernartâq
Pradi. A. càsa em si seria construída somente mais tarde, em 1944, porVitório Pradi e passaria
como herança paraHumberto e Olívio em 1951. Desde 1980, porém, a casa número 1774 da
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca pertence a Tranquilo Antonio Costenaro. O edifício
compõe o cenário junto com outras edificações da mesma rua, que fazem parte de um dos eixos

principais de colonização da região. Além de fazer parte da art-déco, a arquitetura do edifício tem
influência do racionalismo alemão - como pode ser percebido pela ausência de ornamentação.
A casa tatl_lbém já é um marco na própria microrregião, e funciona como orientadora visual.
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PONTO DE VISTA

Victor Danich,
sociólogo

A responsabilidade dos sócios
osso país adotou a divisão entre o patri
mônio das empresas e de seus sócios. Em
outras palavras, quando pessoas naturais
decidem iniciar um empreendimento, es-

tas, através de um contrato social, reservam parte
de seu patrimônio, normalmente representado por
um valor em dinheiro, constituindo-se este o patri
mônio inicial da nova empresa. Com o passar do

tempo a nova empresa, agora uma pessoa jurídica,
passa a amealhar seu próprio patrimônio.

Como toda a atividade empresarial, a pessoa ju
rídica é responsável pelo pagamento de tributos os

quais incidem sobre sua atividade. Es
tes tributos são devidos ao Fisco Fede
ral, Estadual e Municipal.

Infelizmente nosso país possui
uma das mais elevadas cargas tribu
tárias do mundo, o que, aliado aos al
tos juros para obtenção de financia
mento, à taxa de inadimplência dos
clientes, às dificuldades para reaver

valores devidos e muitas vezes à falta
de preparo daqueles que se lançam
na difícil tarefa de empreender, aca

bam por levar as empresas a inadim

plência tributária. Nestes casos, compete ao Fisco
mover em face das empresas devedoras processo
de cobrança, denominado Execução' Fiscal. Atra
vés deste processo o Fisco buscará o patrimônio da

empresa que deverá ser levado a leilão para fins de

quitação do passivo tributário.
Ocorre que não raras vezes a empresa já não pos

sui patrimônio suficiente para fins de garantir 'seu

passivo. É neste ponto que o Fisco requer 'em juízo
o redirecionamento da ação, ou seja, que a ação de

execução fiscal deixe de ser movida somente em face
da empresa devedora, mas seja também movida em

face dos sócios da empresa. O objetivo do Fisco é que
.

os bens particulares dos sócios sirvam para o fim de

quitação do débito tributário.
Porém, neste particular é preciso que se obser

vem certas particularidades. A primeira diz respeito
ao fato de que o redirecionamento da ação só pode
ocorrer quando ficar comprovada que o sócio agiu
de má-fé, ou seja, utilizou a empresa para fins diver-

sos daqueles constantes de seu estatúto ou contrato

social, como, por exemplo, utilizar a empresa para
fins de obter vantagens para os sócios, ou para pre
judicar terceiros. Esta prova, na maioria das vezes,

compete ao Fisco. Muitas vezes o fisco utiliza-se do
fatode a empresa ter encerrado suas atividades sem

ter promovido a devida baixa junto aos órgãos ad
ministrativos como sendo encerramento irregular
das atividades o que justificaria o redirecionamento
da ação em face dos sócios. Contudo, não há que se

confundir o encerramento irregular das atividades,
com a impossibilidade de proceder a baixa junto aos

órgãos públicos. O procedimento de
baixa da empresa junto aos órgãos pú
blicos muitas vezes não pode ser de
vidamente realizado, justamente pelo
fato de a empresa se encontrar em

débito, o que a impossibilita de obter
certidão negativa a qual é documento
essencial para o procedimento. Já o

encerramento irregular das atividades
da empresa pode ser caracterizado
pelo abandono das atividades, sem a

devida dispensa dos funcionários, sem

o destrato com clientes, ou entrega de

pedidos pendentes, dilapidação do patrimônio da

empresa, como venda de seu maquinário ou o suca

teamento deste, entre outras situações.
Por último devemos destacar que apenas o só

cio que exerça a atividade de administração, gerên
cia da empresa, é que poderá, nos casos permitidos
pela lei, ser responsabilizado pelos débitos da pes
soa jurídica, nos termos do disposto no artigo 135
do Código Ttíbutárío Nacional.

Não se pretende com o presente texto eximir os

sócios das empresas de suas responsabilidades em

tal qualidade, mas esclarecer que a regra em nosso

ordenamento jurídico é oda separação entre o pa
trimônio da empresa e o de seus sócios, sendo que
apenas nos casos em que o sócio aja de foram con

trária à lei, ao contrato social ou ao estatuto da em

presa é que deverá ser"punido, competindo assim
ao Fisco não só o direito, mas o dever de buscar o

ressarcimento dos tributos devidos no patrimônio
. particular do sócio da empresa.

"
Ocorre que não

raras vezes a

empresa já não
possui patrimônio
suficiente para fins

de garantir seu

passivo.

"
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VENDE-SE
Distribuidora dê alimentos e bebidas em Jaraguá do Sul,
com 3 anos de mercado, boas marcas com representa
ção exclusiva e bem estruturada. Aproximadamente 700

clientes ativos. Valor R$ 260.000,00, aceita-se propos
tas. Interessados contatar Simone no fone: 9128-2036.

IMAGEM DO DIA

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

HÁ VAGAS
• Assistente de Vendas e Auxiliar de Produção

• e Supervisor de Produção e Impressor de Flexografia
e Almoxarife elou Estoquista

A empresa oferece: RefeitÓrio, Transporte,
Convênio Médico, Odontológico, Farmácia e Utilcard.

Os interessados(as) devem comparecer na recepção da empresa
ou enviar o currículo para o e-mail: rh@etima.com.br

.

RUA MANOEL fRANoseo DA COSTA, 1083 • BAIRRO VIEIRAS
JARAGUÁ 00 SUL· se • fONE:(47) 3501·2000

JARAGuA ESQUERDO
Brincando no

bairro dia 10
O programa "Brincando no Bairro" de

julho será realizado no sábado, dia 10, no

bairro Jaraguá Esquerdo. As atividades
acontecem das 10h às 16h, na Escola Re
nato Pradi. O evento oferece programação
gratuita de lazer, recreação e prestação de

serviços. Essa edição conta com a parti
cipação da Companhia de Dança Garra,
que se apresentará às 11h e às 13h30. In

formações pelo telefone (47) 3275-7070.

SAÚDE
Viva Mais
domingo

Domingo, dia Ll, é mais um dia de
Viva Mais no Parque Malwee. O evento

começa às 10h junto a Cruz Ecumênica
do Parque. A participação nas atividades
de Ioga, Tai Chi Chuan e Pilates são gra
tuitas para a comunidade em geral. Caso
chova, o evento acontecerá no ginásio de

esportes. Informações pelo telefone (47)
2106-2220 ou no e-mail medicinapreven
tivajaragua@unimedsc.com.br.

LOTERIA

Fujama anuncia
vencedores

Feüoadas em

escola sábado
Tradicional Feijoada acontece no sá

bado, dia lO, na Escola Waldemar Sch
mitz, bairro Ilha da Figueira. O almoço
será servido a partir das 11h. O ingresso
custa R$ 12, sendo que crianças com até
cinco anos não pagam. Também no sá
bado' Feijoada acontece na Escola Maria
Nilda Salai Stãhelin, das Uh às 14h30. O

almoço custa R$ 13, e acontece na sede da
instituição, no bairro Tifa Martins.

A Fujama (Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente) realizou em junho uma

"Loteria do Meio Ambiente". Após respon
der perguntas sobre o tema, quatro parti
cipantes foram sorteados com pendrives.
Os vencedores foram Vitor Alexandre de
B. Katcharowski, Maiquel Machado, Hilda
Anacleto de Bittencourt e Deniza Veber

.

Gerardi. Os prêmios devem ser retirados
pelos ganhadores na sede da Fujama. In-
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Julgamento da prefeita é suspenso
Juiz substituto concedeu liminar impedindo sessão extraordinária marcada para hoje
JARAGUÁ DO SUL

A votação do relatório final da CP
do Refis, que pede a cassação
da prefeita CecUia Konell (DEM),
foi suspensa por uma liminar
concedida pela Justiça.

A
sessão extraordinária para
votação estava marcada para
hoje, às 16h. Porém, o juiz
substituto Bruno Makowiecky

SaUes deferiu, no final da tarde de on

tem, o pedido de liminar impetrado pe
los três acusados através de um manda
do de segurança na última sexta- feira.

A defesa dos. acusados alega que a

comissão não ouviu as testemunhas
indicadas por eles, que o prazo de 90
dias para conclusão dos trabalhos foi

expirado e que a formação da comissão
não respeitou a proporcionalidade par
tidária, já que dos três integrantes, dois
eram de uma mesma sigla, o PMDB.

No mandado emitido ontem, o juiz
acatou o argumento da falta de testemu

nhas. "Defere-se o pedido liminar para
susperider o julgamento do processo po-

C'

lítico-administrativo de cassação da im

petrante e perda das funções públicas
dos impetrantes até que sejam inquiri
das as testemunhas, observando-se o li
mite previsto no art. 50, III, do Decreto
lei na 201/67", decidiu o juiz.

O relator da comissão, Justino da Luz

(PT), afirmou ontem à noite que a comis
são deverá recorrer, mas ainda não decidiu
como fará. "Ainda não fomos notificados
oficialmente, mas é bom lembrar que os

.

acusados mandaram uma lista com 26

testemunhas, enquanto o máximo permi
tido é dez. Pedimos para eles diminuírem,
mas não houve retomo", declarou. Justino
acrescenta que, com a omissão. na escolha
das novas testemunhas, três da lista foram
escolhidas a critério da comissão e ouvidas.

O relatório final da comissão pede a

cassação do mandato da prefeita por in

fração político-administrativa. Segundo o

relator, ela foi omissa na adesão ao Refis
do marido e então secretário de Finanças,
Ivo Konell, que usou o programa para qui
tar uma glosa, punição imposta pelo Tri
bunal de Contas do Estado.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVOOCP

,Concessão da liminar impediu a votação que
poderia cassar a prefeita Cecília Konell (DEM)

Konell contava
com a liminar
Acusado pela CP de utilizar

o Refis irregularmente, o ex-se

cretário de Administração e de

Finanças, Ivo Konell esbanjava
confiança no mandado de segu
rança antes mesmo de a liminar
ser deferida. Procurado ontem à .

tarde pela reportagem, ele não

cogitava a realização da sessão.

"Eu tenho plena confiança que a

Justiça vai impedir que este rela
tório sejavotado", declarou.

PRESE
PARA O ANO INTEIRO!

Dê uma assinatura

anual de presente.
"

E ganhe o Cartão COB__IJO+

e a Revista Blush*

(47) 2106-1919
www.ocorreiodopovo.com.br
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ca ro I i n a@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

P·
romotor de Justiça, Aristeu Xenofontes Len

zi, ingressou ontem com pedido de abertura
de ação civil pública contra a prefeita Cecília
Konell (DEM), o município de Iaraguá do Sul,

e o .secretário de Planejamento Aristides Panstein.
Uma representação protocolada pelos vereadores

,do G8 no mês de março, formulada com base em

resposta a pedidos de informação feitos pela Câma
ra, embasou o pedido do Ministério Público.

O centro da denúncia são os pagamentos de
. gratificação de forma indevida a servidores que
não teriam direito ao benefício, incluindo Aristi
des Panstein, ao qual a lei veda o pagamento de

qualquer adicional. Para o MP, caracterizando en

riquecimento ilícito do secretário.
Os casos. incluem servidores que recebem a

gratificação por trabalho supostamente realizado
em outra divisão administrativa, em situação de

incompatibilidade com o cargo efetivo. E, tam

bém, funcionários que recebem o benefício, na

;.

Ava nc'he
Por hora é umpedido, mas pode se tomar a terceira

ação civil pública de autoria do Ministério Público pro
tocolada este ano. Sem contar outras denúncias en

caminhadas aos órgãos competentes, a maioria pela
Câmara de Vereadores, onde a prefeita e integrantes
da atual administração também são alvo de investi

gação e julgamento. Isso tudo em um ano e meio de

governo. Onde será que Jaraguá do Sul vai parar?

base de 20% sobre os salários, sem jamais ter dei
xado seus cargos de origem.

As gratificações se estenderiam a servidores no

meados para exercer, em caráter especial, atividades

que fazem parte das suas atribuições, portanto já
remuneradospor isso. Há casos em que as próprias
portarias de nomeação sequer especificam' qual se

ria o trabalho adicional a ser por eles realizado.
Para o Ministério Público, as nomeações aten

tam contra os princípios da eficiência, impessoali
dade e moralidàde administrativa. E, portanto, pede
que seja reconhecida a improbidade administrativa

praticada pela prefeita e condená-la a ressarcir o

erário de todos os valores pagos aos servidores por
ela agraciados com função gratificada. Ao secretário
Aristides Panstein idem. O promotor requer, ainda,
a anulação de todos os atos de nomeações e desig
nações de servidores' nas condições mencionadas,
que estejam vigentes. E a proibição de novas nome

ações, sob pena de multa diária.

E uanto is JIUII'"

A prefeita Cecília Konell (DEM) e o diretor-pre
sidente da Fundação Cultural, Jorge' Luiz Souza,
convidam a imprensa para entrevista coletiva para
amanhã, a partir das 10 horas, na sede da-Fundação.
Na pauta, o lançamento da programação de aniver
sário da cidade, que completa 134 anos no próximo
dia 25. O anúncio se vai ter ou não Schützenfest este

ano também ficou para amanhã.

Sessão extraordinária de julgamento da pre
feita Cecília Konell (DEM) por infração polítíco
administrativa no caso do Refis, marcada para
esta tarde, está suspensa por decisão judicial. A
liminar impetrada pela prefeita foi aceita no final
da tarde de ontem pelo juiz Bruno Makowiecky
Salles, que substituí a titular Eliane Alfredo Car
doso Luiz, que havia negado outras três limina
res do Executivo contra a Câmara.

�vo
A defesa alega que não foram ouvidas' as tes

temunhas da prefeità, que encaminhou à Câma
ra uma lista com 26 nomes. O Legislativo então
comunicou que o limite permitido por lei são
dez testemunhàs, mas a prefeita não enviou a

nova relação para as oitivas. Assim, a comissão a

seu critério ouviu três delas. Agora, a Câmara vai
informar isso à Justiça; 'e espera a derrubada da
liminar para marcar novasessão,de julgamento.

fU'1
Depois de aprovada pela Câmara de.Iaraguá, a

proibição do consumo de cigarros e outros produ
tos fumígenos em ambientes de.uso coletivo, pú
blicos ou privados, passou também pelo crivo dos
vereadores em Guaramirim. Mas o texto de au

toria do vereador Diogo Iunckes (PR) ainda volta

para segunda votação do plenário antes de seguir
para análise do prefeito Nilson Bylaardt (PMDB).

Não concordo com a coligação. e vou

apoiar Angela Amin (PP) para o governo.
UJOAtftS��mM
1,�.1i '(A

I

Provável campeão dos pedidos' de informação,
perfil pouco comum a vereadores da base gover
nista, Caubi Pinheiro (PDT) requer ao Executivo a

relação nominal dos funcionários da Prefeitura que
recebem horas extras, quantas cada um, e quantc o

montante representa de acréscimo nos salários. Ele
diz ter recebido denúncia de que tem servidor re

cebendo mais em hora extra que o próprio salário.

ARQUIVOOCP

·,Sup· 90 eH
o ex-deputado estadual Udo A Câmara dos Deputados reali-

Wagner confirmou ontem que zou, ontem, uma sessão solene em

é o primeiro suplente na chapa homenagem aos 49 anos da WEG
do candidato' ao Senado, Hugo Equipamentos Elétricos SIA, com a

Biehl. Além do reconhecimento presença do empresário Werner Ri
à sua militância na vida pública cardoVoigt. A iniciativa foi do depu
e empresarial, Wagner conside- tado federal Cláudio Vignatti (PT),
rou na decisão a possibilidade que destacou a trajetória da em

de poder exercer o mandato du- presa de motores. I'A história destes
rante algum período. Também empreendedores certamente é mo

vê como contribuição para a re- tivo de orgulho para nós, catarinen

presentatividade regional já que, ses", declarou. Já o deputado Paulo
em caso de sucesso nas urnas, o Bauer (PSDB) lembrou que a WEG
senador montará um escritõrio é a representante do Brasil na Copa
em Jaraguá do Sul. "Reconheço do Mundo. "Equipamentos neces

que um dos candidatos é mais sários para modernizar a África do
forte (LuizHenrique), mas a dis- Sul e permitir o atendimento com

puta está aberta. Em 2002, Hugo qualidade para a demanda de ener

não se elegeu por apenas 14 mil gia elétrica exigidas para o evento

votos", comparou,. . < _ •••••• ,. " • foram fornecidos porela''.dísse
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHARGE
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DOLErfOR

PolH:ica local
a condição de eleitor e

residente em Jaraguá do
Sul, sinto-me a vonta

de para me manifestar,
democraticamente, sobre a par
ticipação do empresário Guida
Bretzke como can

didato a vice-go- f'

vernador na chapa
da senadora Ideli
Salvatti.

Tal decisão

pegou a grande
maioria da popu
lação da região.
de surpresa, in
clusive o.· próprio
Guido. Desse fato
conclui-se que não houvera, se

quer, sondagem a respeito.
Então outra surpresa me vem

à mente: a aceitação ao convite/

convocação.
Em diversas manifestações

das entidades empresariais, in
clusive a Acijs dirigida por

Guida nos últimos dois anos,

se clama por retidão de conduta
nas práticas de administração
pública.

Ser candidato a vice de Ide
li implica necessariamente em

apoio ao que ela e seu partido
vêm fazendo na política brasi
leira. A senadora foi a guarda
tenente, fiel escudeira, defensora

intransigente do presidente Lula
e de seu governo. Defendeu, in

clusive, diante das evidências
mais absolutas do mensalão. De
fendeu Lula e seu governo diante

de todos os inúmeros escândalos

patrocinados pelo PT e/ou seus

aliados. A senhora Ideli, que caiu
de paraquedas aqui em nosso

Estado, além de ter se coloca
do ·como escudo do Lula, nunca

teve qualquer expe
riência administra
tiva. Portanto não
tem currículo para
comandar nosso

Estado.

"

o

Por que, então,
senhor Guida

aceitou essa missão

"pouco nobre"? Será

que seus pares (em
presários) concor

dam com essa participação? Claro

que o senhor Guida não precisa do
aval de ninguém para tal missão.
Acontece que ao "emparelhar"
com Ideli, ele se junta a força tare

fa do Lula, que nada tem a ver com

nossa gente. Só para listar alguns
dos futuros pares do nosso con

terrâneo, além do Lula, é claro: Zé
Dirceu, Zé Genuíno, Silvio Pereira,
Duda Mendonça, Delúbio Soares,
Zé Sarney (cruz credo), Efraim
Morais, Marcos Valéria, Paulinho
da Força, Dilma (e sua biografia)
e Ângela Guadagnin, para não me

alongar muito.
Diante da "surpresa", o senhor

Guida pode não ter pensado nis

so, mas não há como ser vice de
Ideli Salvatti sem estar de acordo
com toda essa turma (do mal).

"

Procório Elvécio Pereira,
economista e consultor financeiro

situação dos "fichas-sujas" só vai ocorrer após
os Tribunais Regionais Eleitorais publicarem na

imprensa oficial as listas de quem pediu registro.
O que deve demorar em torno de uma semana.

Somente após essa fase o Ministério Público
Eleitoral e os partidos políticos poderão pedir
a impugnação das inscrições dos "fichas-sujas".

O prazo para que os TREs

julguem esses processos de

inscrição termina no dia 5
de agosto. Os candidatos que
não conseguirem o registro
podem recorrer ao TSE (Tri
bunal Superior Eleitoral).

Isso comprova que a

aplicação da Lei da Ficha Limpa não será tão

simples assim. Um dos problemas é que a le

gislação modificou as inegibilidades, mas não
a documentação necessária para comprovar a

aptidão da candidatura. Os Tribunais Eleitorais
.

não têm meios para verificar se os postulan
tes se encaixam em alguns dos casos previstos
pela nova lei. O que vai arrastar ri problema e

pode facilitar a vida dos maus políticos.

EDrfORIAL

Ficha suja na campanha
campanha eleitoral foi aberta oficial
mente ontem. A partir de agora, é mis
são do eleitor analisar os candidatos
e fazer a melhor escolha. Na região o

número de candidatos é alto e ainda pode cres

cer. Dificultando a busca por representativida
de. Uma prova de que os partidos políticos estão
mais interessados nos objetivos
da sigla do que do eleitor.

Mas uma das questões deba
tidas ontem é sobre a inscrição
de candidatos enquadrados na

lei Ficha Limpa. A legislação veta

candidaturas de condenados por
órgãos colegiados do' Judiciário.
Na verdade, os Tribunais Regionais Eleitorais
aceitaram todos os pedidos de registro de can

didatos para o pleito de outubro sem analisar se

os políticos se enquadram no conceito de "ficha

suja" previsto na Lei Eleitoral. Os cartórios dos
tribunais só realizaram o protocolo dos requeri
mentos de inscrição e dos documentos exigidos
pelas regras eleitorais, como as declarações de
bens e as certidões de antecedentes. O exame da

DOLErfOR
.

Nova tecnologia para um antigo conceito

É responsabilidade
do empregador,

como titular
da direção

do processo
produtivo,

manter o histórico
da relação

trabalhista.

APortaria
1.510 do MTE (Ministério do

Trabalho e Emprego), que estabelece
a impressão de todo o movimento de
entrada e saída dos trabalhadores em

suas empresas, gerando documentação passí
vel de arquivos não-digitais, terá significativo
impacto. Sessenta por cento dos relógios de

ponto informatizados existentes
no Brasil, estimados entre 600
mil e 800 mil unidades, deverão
ser trocados por equipamentos
também eletrônicos" adequados
às novas exigências, O curioso,
por outro lado, é que 40% das

empresas retornarão ao antigo
sistema mecânico.

Assim, a medida do MTE,
que entrará em vigor no mês
de agosto próximo, promove
insólito reencontro de tecno

logias e processos e também
de filosofia legislativa, ao rei
terar alguns princípios da CLT

(Consolidação das Leis do Trabalho). Memó
ria e presente somam-se nesta nova etapa
das relações trabalhistas.

Um dos aspectos fundamentais da lei, es

pecificado em seu artigo 74, parágrafo 2°, é a

marcação do ponto, destinada a permitir que o

trabalhador, seu sindicato, a fiscalização traba
lhista e a Justiça do Trabalho exerçam controle
eficaz dos horários cumpridos pelos funcioná
rios. Para a Justiça do Trabalho, trata-se de pre
cípua responsabilidade do empregador, como

titular da direção do processo produtivo, manter

o histórico da relação trabalhista.
A Portaria 1.510 reitera e enfatiza exatamen

te esse princípio, e ao fazê-lo provoca todo um

movimento na tecnologia do controle de ponto
e acesso, cuja história é muito interessante. Os

antigos relógios mecânicos, que imprimiam o

controle de ponto em cartões,
eram equipamentos sofistica
dos. À medida que a tecnologia
tem avançado, os relógios de

ponto ficam mais sofisticados
sob o.ponto de vista operacio
nal. Com a Portaria 1.510, a qua
lidade de hardware e software,
confiabilidade e seriedade dos
fabricantes dos equipamentos
tornam-se requisitos ainda mais

indispensáveis.
Agora, com a nova legislação,

o Brasil promove o encontro do

passado e do futuro, pois às tec

nologias digitais deverá somar-

se a impressão de todos os registros de ponto. A

exemplo do velho relógio "picotador" do cartão,
precisão e segurança são atributos fundamentais
nos novos equipamentos, cuja operação precisa
garantir o cumprimento do conceito pétreo do

registro e arquivo do histórico das jornadas de
trabalho de cada funcionário. E como estamos

falando de relações trabalhistas, essa tecnologia
.

não é mesmo coisa para amador.

Ser candidato a

vice de Ideli implica I

necessariamente
em apoio ao que ela

.

e seu partido vêm
fazendo na política

brasileira. "

"

Dimas de Melo Pimenta II, economista
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Atendilllento teráprotocolo
Procedimentos devem ganhar agilidade com classificação através de cores

PIERO RAGAZZI

�.
\

Pronto-socorro do Hospital São José atende cerca de sete mil pacientes por mês. Deste total, estima-se que apenas 40% são casos graves

JARAGUÁ DO SUL

Antônio Fernando Molon,
46 anos, procurou o

·pronto-socorro do Hospital
São José na manhã de
ontem. Após uma queda
em casa, sentia dores na

.cabeça e no braço.
"

.....tá doendo muito a cabeça
e fiquei preocupado. Não fui
trabalhar. Preciso ser visto

....lOor um médico e preciso de
um atestado para justificar a falta na

empresa. Se eu fosse em um posto
de saúde, não sei se eu seria atendi
do ainda hoje", alega o paciente. Ca

.

sos como o de Antônio fazem parte
da rotina do pronto-socorro do São

José. Mas não poderiam ser tão fre

quentes. É que a unidade deveria
estar. focada em atendimentos de

urgência e emergência. "A maioria
dos casos dos pacientes que chega
aqui não é grave. São casos que po
deriam ser resolvidos nos postos-de
saúde ou Pamas. Mas a gente sabe

que a demanda é grande, a popu
lação do município vem crescendo
e eles vêm aqui porque sabem que
serão atendidos porum médico. Po
dem esperar, mas serão atendidos",

.

explica o diretor técnico do pronto
socorro e especialista em emergên
cia, Fernando Benkendorf.

Segundo ele, o pronto-socorro
recebe, em média, sete mil pa
cientes por mês. Não existem da
dos precisos, mas a estimativa é de

que deste total, apenas 40% dos
I � , .... I , � � J I

casos podem ser considerados de

urgência e emergência. Uma equi
pe de 21 médicos, que se revezam

em esquéma de plantão, atende �
demanda. E um técnico de enfer-

\

magem ajuda na triagem dos pa
cientes, dando prioridade aos ca

sos mais graves, levando em conta

critérios como a idade, o históri

co, os sintomas, a temperatura e

a pressão arterial da pessoa que
busca o atendimento. "Hoje nos

baseamos no Protocolo Humaniza
SUS de. acolhimento. A gente ouve

o paciente, e o técnico de enferma-.

gem em conjunto com um médico
decide se ele deve ter prioridade na
fila ou não", esclarece.

Para organizar e agilizar os

atendimentos, o município deve

implantar ainda este ano, o Pro
tocolo de Manchester. "São apli
cadas perguntas para o paciente e

medidos os sinais vitais. Chega-se
a uma cor (veja quadro) e depen

.

dendo da gravidade, a pessoa é en

caminhada-para o local adequado.
O pronto-socorro ficaria somente

com as cores vermelha, laranja e,

talvez, amarelo", resume.

SERVIÇO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licita-

.

ção abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 97/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONCRETO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 07/07/2010, das 8:00 h às 11:30 e

das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 20/07/2010 14:00h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,

na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Iaraguã do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.
br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100 .• Debora Volpi

debora@ocorreiodopovo.com.br
Nelson Klitzke - Diretor Presidente

" \ ..... 11\ J 14 tI' f .'1 .' , >J,. 'lo') t •
r I , ,

Geral

Ainda dá
tempo de
fazer doação

Doar, aquecer, ajudar.
Essas três palavras, capa
zes de fazer mais feliz o

inverno de muitos jara
guaenses, ainda podem
ser colocadas em prática.
E que segue até sexta

feira, dia 9, o período de

doações da Campanha do

Agasalho da Prefeitura de

Iaraguá do Sul.

Moletom, touca, meia;
cachecol, cobertor, edre
dom e calçados são os

itens que podem ser enca

minhados para a campa-
. nha. As caixas de coleta
foram distribuídas em

todas as escolas e creches

municipais, em escolas

particulares, nas faculda
des, na Fundação Cultu

ral, Arena, na Praça Ânge
lo Piazera, no Centro de
Referência do Idoso e no

centro administrativo da
Prefeitura. No total, exis
tem 100 pontos de coleta

espalhados pela cidade.
Já quem quiser rece

ber os agasalhos doados
só precisa se cadastrar em

um dos quatro Centros de
Referência de Assistência
Social (CRAS) da cidade.

Outras informações
sobre a ação podem ser

obtidas através do telefo
ne 2106 8242.

PIERO RAGAZZI

Campanha do Ag�salho
segue até sexta-feira

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ó status da Mona Usa como a mais famosa, segundo Langdon sabia, não tinha nada a ver com

seu sorriso enigmático. Nem se devia às misteriosas interpretações feitas por muitos historiadores

da arte e fãs da conspiração. Simplesmente a Mona Lisa era famosa porque Leonardo da Vinci a
, 1"

'

oonsiderava sua obra mais perfeita.,'t,

III E! g '.
Todos OS grandes nomes d� literatura, a uma página de distância.

A WE(� inéentiva a leitura.

-'--l
I

o Código da Vinci, Dan Brown

IRA ,O

História para contar e encantar
Maratona do Sesc apresenta ao público seis grupos especialistas na arte da narrativa

JARAGUÁ DO SUL

Elas suspiram, dão
risadas, gritam. Também
se atentam a cada
movimento como quem
espera uma imensa
novidade que pode chegar
a qualquer instante.

E
las são as. personagens
principais da quarta edi

ção da Maratona de Con-'

tos do Sesc (Serviço Social
do Comércio) de Iaraguá do Sul.
Com um espaço reservado na

Feira do Livro às histórias narra

das em alto e expressivo som, a

entidade é responsável,por mo

mentos dedicados à contação
agendados para acontecer du
rante todo o evento. Ontem, por
exemplo, o dia ganhou oito ses

sões de muita diversão.
,Um dos que se apresenta à

plateia é Daniel dos Santos. Ele

percebeu a vocação para des
crever causos há quase dez anos.

Desde então, não parou mais. "A
base está no jeito de cada pessoa.
No fundo, todo mundo é conta

dor de histórias, basta lapidar
isso", resume. Mas, além de se

doar a elas, há outros detalhes.
"Tem a magia no meio do cami

nho", confessa.
Em troca, o trabalho de subir

ao palco e prender os olhares dos

espectadores dá uma sensação
de bem querer quase indescrití
vel. E, para Santos, é disso que os

profissionais se alimentam.

Segundo Pablo Varela, do

Sesc, essa relação tem um impor
tante papel da formação de leito
res e escritores. Não é por menos

que a instituição prima pela nar

rativa, muito mais próxima da
literatura do que do teatro. A ar

timanha funciona. Sobram inte

ração e animação dos dois lados.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

,PROQRAMAÇÃO ,pt;, HOJE,

• 9h15 - Contação de histórias

(Maratona de Contos do Sesc)
• 9h45 - Contação de histó�ias

(Maratona de Contos do Sesc)
• 10h15 - Contação de histórias

(Maratona de Contos do Sesc)
• 10h45 _ Contação de histórias

(Maratona de Contos do Sesc)
• 14h - Contação de histórias

(Maratona de Contos do Sesc)
• 14h30 - Contação de histórias

cAMARA
ce

(Maratona de Contos do Sesc)
• 15h _ Contação de histórias

(Maratona de Contos do Sesc)
• 15h30 - Contação de histórias

(Maratona de Contos do Sesc)
• 19h - Bate-papo e sessão de

autógrafos com Humberto Gessinger "

Humberto Gessinger é músico e autor
dos livros "Meu pequeno gremista" e "Pra

ser sincero", no qual narra a trajetória da

banda Engenheiros do Hawaii.
• 21h _ Encerramento da Feira

FOTOS PIERO RAGAZZI

Crianças são as

personagens principais
da maratona de contação
de histórias do Sesc

"
A sensação de

ser querido pelos
espectadores

- é o que nos

alimenta.
DANIEL DOS

SANTOS, CONTADOR
DE HiSTÓRIAS

"

www.camaracomvoce.bogspot.cm
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PIERO RAGAZZI

I II

'Sempre gostei- do
livro como objeto'
Humberto Gessinger, músico e autor,

,

é o convidado ilustre da Feira, hoje
JARAGUÁ DO SUL

Conhecido pelas canções, ele embarcou no universo literário meio que por
acaso, a convites. Agora, Humberto Gessinger percorre o país em concorridas
sessões de autógrafos e bate-papos a respeito de "Pra ser sincero - 123
variações sobre um mesmo tema", publicação lançada no ano passado. Hoje,
é a vez de Jaraguá do Sul recebe-lo, às 19h. Em tempo de Feira do livro, saiba
mais a respeito do músico nesta entrevista exclusiva concedida ao OCP .

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

PREFEITURA
DE JARAGuA DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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8andoneonistas se encontram
Tocadores de Instrumentos de foles vão se reunir neste domingo em Massaranduba

Músicos de todas as cidades
vão marcar presença
em Massaranduba no

próximo dia 11 de julho,
para a realização da 4ª
Bandonionfest.

todo, serão 60 tocadores
e foles, de crianças a ido-
os. Apesar de a intenção

.

ão ser premiar os melho-
res músicos, alguns daqueles que
participam da apresentação conti
nuam animando a Tarde Dançante
que acontece após o almoço.

Entre os instrumentos que serão
usados pelos bandoneonistas es

tão alguns que foram fabricados na

Alemanha e despertam a cobiça dos
colecionadores - ainda mais por
que, segundo o historiador Ademir
Pfiffer, não existe mais nem no Bra
sil nem naArgentina uma fábrica de
bandoneons. ''A cultura é muito valo
rizada, e os músicos que desejam se

especializar no instrumento acabam

precisando encomendá-lo da Euro

pa", explica Ademir, que também é
um dos organizadores do evento.

Durante a I festa, a cozinha fica

responsável por trazer as delícias da
'

culinária alemã, com uma varieda
de que vai da carne de frango e su

ína ao churrasco e carne de panela.
Mais tarde, também será servido
um café colonial. O encontro, que
tem o objetivo de promover uma

reunião entre os descendentes dos

imigrantes alemães, italianos e po
loneses, deve contar com a presen
ça de cerca de duas mil pessoas.

IIA cultura é muito
'valorizada, fi! os, músicos

quedesejam ,se especial'izar
,

no instrumento precisam
encomendá-lo da Europa".

ADEMIR PFlFFER, ORGANIZADOR
POEVENTO

A festa é promovida anualmente
desde 2007, quando Alcides Manke
decidiu se reunir com outros músi
cos da região. O início está marcado

para as 9h deste domingo. O ingres
so custa R$ 5, e o almoço fica por R$
15. As entradas estarão à venda no

local da festa, na Sociedade Onze
União, um ponto conhecido no

bairro Patriniônio.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br o encontro vai reunir cerca de 60 tocadores de foles, de todas as idades e de vários municípios

PRÉ-REQUISITOS DEVEM SER RESPEITADOS PARA INSCRiÇÃO

Projeto Jovens Embaixadores'
leva aos Estados Unid.os

Desembaraço, conheci-
mento da língua inglesa, per
tencer ao ensino médio da
rede pública de ensino, estar

engajado em atividades de vo

luntariado e jamais ter viajado
ao exterior. Estes são alguns
dos pré-requisitos para os jo
vens entre 15 e 18 anos que
quiserem fazer parte do pro
grama Jovens Embaixadores.

Promovido pela Embaixa
da Americana do Brasil com

diversos parceiros por todo o

país, o projeto vai levar 35 es

tudantes aos Estados Unidos
em janeiro de 2011, para fa
zer exatamente o que o nome

propõe: criar um intercâmbio

de culturas para jovens que se

destaquem intelectualmente.
Além de visitar Washing

ton por uma semana, os es

colhidos . vão passar duas
semanas em outro Estado
americano, em uma casa de
família, frequentando aulas
e fazendo apresentações so

bre o Brasil. Para participar,
é preciso passar por um pro
cesso seletivo e uma prova
que será realizada em Ploria

nópolis. As inscrições podem
ser feitas até dia 5 de agosto, e

informações mais detalhadas
são encontradas no httpi/ /

www.jovensernbaixadores.
orglperguntas.htm.

ERRATA

As crianças que participarem do programa "Uma Noite na Bi

blioteca", que acontece no dia 30 de julho, devem ficar na bibliote
ca até a manhã do dia 31, e não até a manhã do dia 1° de agosto,
como foi publicado na página 10 da edição de 3 e 4 de julho.

Realizado no Brasil há oito anos, O' programa tem uma participação
mais expressiva dos alunos das escolas estaduais

• PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
................................................................. ,., , " , " , .

• Ter entre 15 e 18 anos (candidatos não poderão ter mais de
18 ou menos de 15 na data da viagem);

• Ter boa fluência oral e escrita em inglês;
• Ser aluno do ensino médio na rede pública;
• Pertencer à camada sócio-econômica menos favorecida;

.• Ter excelente desempenho escolar;
• Ter perfil de liderança, iniciativa e 60a desenvoltura oral;
• Estar engajado por pelo menos um ano em atividades de responsabilidade

social/voluntariado.

.,� �.�.�.�.����ç��� , , , 'u , , , , u, " , ..

• Cinco dias em Washington, que incluirão visitas aos principais
monumentos, órgãos do governo, escolas e representações da comunidade.

• Nove dias em um outro Estado norte-americano vivenciando o dia a dia de uma

família norte-americana e frequentando aulas em uma "high school", escola de
ensino médio nos Estados Unidos e fazendo apresentações sobre o Brasil.

• Coordenadores do projeto na região: Centro Cultural Brasil - Estados Unidos,
em Joinville. Telefone: (47) 3422-3465

Inscrições de
pós a distância
vão até dia 26 .

A pós-graduação em Negócios
do Vestuário que é ministrada no

Senai acabou fazendo sucesso; e

mais uma turma deve começar a

teraulas a distância a partir do dia 7
de agosto. As inscrições podem ser

feitas até o dia 26 deste mês pelo te

lefone (47) 3372-9500 ou no próprio
Senai, que fica na rua Isidoro Pedri,
número 263, na Barra do Rio Molha.

O curso é dividido em três mó
dulos, com apenas três aulas pre
senciais no final de cada um, e tem

a duração total de um ano. "O curso

é uma facilidade para quem não tem

disponibilidade para se deslocar. As
aulas são monitoradas e existem tu

tores para cada disciplina", explica a

coordenadoraArlete Ehlert de Souza.
Com a utilização de cases, chats

.

� fóruns, além da conferênciaporví
deo e palestras online, os alunos re

cebem conteúdos como estratégias
de negociação, marketing, consultoria
em vestuário e sistemas de produção.
Paraque a turma seja aberta, épreciso
haverpelo menos 50 inscritos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mercado Regional

Lourival Kàrsten

Divulgação de Pomerode
o vizinho município de Pomerode que de 2 a 25 de julho promove a

i3a PomeroderWmterfest mais umavez dá mostra da sua força. Além das

manifestações típicas da cultura germânica, incentiva fortemente a di

vulgação da gastronomia - uma das grandes atrações turísticas da cida
de - assim como promove em paralelo o Wmtermarkt - mercado de in
verno - que é uma feira ao ar livre onde as barracas expõem artesanatos
típicos, doces, conserva e alimentos embutidos e a produção industrial
local. Resumindo, festeja a tradição e o dia do colono e ao mesmo tem

po divulga sua grande vocação para a produção artesanal e industrial.

No mês em que a greve com

pletou um ano de duração, a Vale
finalmente conseguiu um acordo
com os traballiadores de sua uni
dade no Canadá para a retomada
do trabalho, O motivo é a posição
da empresa em implantar em to- .

das as unidades a mesma política.
Isto mostra o quanto pode ser des

gastante se tomar multinacional.

Greve de
um ano

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os

títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste
.

edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde' já, quanto à
possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não
o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou

domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém
se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confor
midade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ES'D\DO DESANfA CATARINA

. ThbeIionato do Município e Comarca de Jaraguá do SuI
Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589 ·Telefone:
(47) 3273-2390 • Horário de Funciorupnento:09:00h às 18:00h

Protocolo: 150192 Sacado: ALCIDES KALUZNY ME CNPJ: 04.239.736/000 Cedente:
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL IlDA CNPJ: 93.209.765/000 Número do Título:
AT2307899 Espécie: Duplicata deVenda Mércantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA DataVencimento: 22/06/2010 Valor: 331,02 liquidação após a intima

ção: R$1Q,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 150716 Sacado: ALCIONlR NEREU DA ROCHA CPF: 941.977.259-49 Ce-

.

dente: OITO BRASIL DISTRIBUIDORA IlDA CNPJ: 02.099.642/000 Número do Título:
0023578 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
ITAÚ SA DataVencimento: 02/06/2010 Valor: 260,50 liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150382 Sacado: AlDISIO BATISTA CORREA CPF: 029.700.769-69 Ceden
te: BANCO CoOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/000 Número do Título:
2404 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO_
Data Vencimento: 10/06/2010 Valor: 3.150,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150672 Sacado: CELESTE A FUSSI CPF: 248.360.959-72 Cedente: MR FAC
TORY FOMENTO MERCANTIL IlDA CNPJ: 08.783.592/000 Número do Título: 14B

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL

SA Data Vencimento: 24/06/2010 Valor: 53,80 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

-

Protocolo: 150437 Sacado: CELSO JOSE MEDEIROS E/OU ADRlANA _.CHEUCHUK
CPF: q21.416.359-34 Cedente: FlAVIO JOSE MARCATIO CPF: 122.799.519-91 Nú
mero do Título: 900073 9 Espécie: Cheque Apresentante: FlAVIO JOSE MARCATIO
Data Vencimento: 18/05/2007 Valor: 1.500,00 liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$ 16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150638 Sacado: ClAUDIO MARCEliNO CPF: 014.411.899-80 Cedente:
BOGO RECAPADORA DE PNEUS IlDA CNPJ: 05.�1.488/000 Número do Título:
10.046/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 22/06/2010 Valor: 2l3,35 liquidação após a

intimação: R$10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150606 Sacado: EVERAlDA KARTEN CPF: 907.949.319-87 Cedente: PRO-

lETO RFAL IMOVEIS E REPRESENTA IlDA CNPJ: 10.515.632/000 Número do Título:
50004/12 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: UNl
BANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEffiOS SA DataVencimento: 28/06/2010 Valor:

465,00 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,4O

Protocolo: 150598 Sacado: FABIANO KUSTER CPF: 018.937.869-78 Cedente: COOPE
RATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI - VIACREDICNPJ: 82.639.451/000 Número do Tí
tulo: 152.857/013 Espécie: Nota PrornissóriaApresentante: COOPERATIVA DE CREDITO
VALE DO ITAJAI-VIACREDIDataVencimento: 10/06/2010 Valor: 332,40 liquidação após.
a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150583 Sacado: JOAO RIBEffiO flIRO CPF: 576.030.909-97 Cedente: SiLVIO
REITER CPF: 093.384.119-15 Número do Título: 000196 1 Espécie: Cheque Apresen
tante: SILVIO REITER Data Vencimento: 30/11/2009 Valor: 220,00 liquidação após a

intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150262 Sacado: MICHELE KARlNAWAlTER CPF: 041.888.279-71 Cedente:
NEUBER MOVEIS E ELETRODOMESTICOS CNPJ: 83.441.741/000 Número do Título:
02540103. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMrCA FEDERAL DataVencimento: 17/06/2010 Valor: 135,80 liquidação após a

intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150263 Sacado: MICHELE KARlNAWAITER CPF: 041.888.279-71 Cedente:
NEUBER MOVEIS E ElEIRODOMESTICOS CNPJ: 83.441.741/000 Número do Título:
02565201. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA

ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 17/06/2010 Valor: 49,00 liquidação após a

intimação: R$1Q,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 150743 Sacado: VYP lUiPRESENTACOES E CONSTRUCOES TIDA CNPJ:
05.468.260/000 Cedente: SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS

llDACNÍ'J: 01.056.640/000 Número do Título: 17555-1 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento:

24/06/2010 Valor: 53,77 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução; R$ 8,96, Dili

gência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
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Economia 11

Novos Núcleos
A Acijs está em festa com a constituição de três no

vos núcleos. Trata-se do núcleo das panificadoras que
já nasce com 12 empresas nucleadas, do núcleo dos
restaurantes que conta inicialmente com 30 empresas

.

participantes e o núcleo das' facções que já nasce com 17

empresas participantes. O setor de restaurantes durante
um longo período só colecionou fracassos na cidade e

atualmente vive umbom momento. Acriação do núcleo

provavelmente será mais um impulso para que o setor

se profissionalize ainda mais. O setor de panificado
ras também vive um bom momento, mas tem grandes
problemas com a falta de padeiros e confeiteiros. O
núcleo poderá viabilizar uma ação conjunta na área
de treinamento de profissionais e também a vinda de

especialistas para o aprimoramento. Em relação às

facções, nota-se que o setor têxtil- caracterizado pela
inconstância das coleções - depende muito da flexibi
lidade das empresas prestadoras de serviços. Estima
se que apenas em Jaraguá empreguem 14 mil pessoas.

Oficina do
Empreendedor
Segundo a avaliação de Mar

co Antonio, consultor do Sebrae,
o evento realizado no' último
dia 19 de junho foi um enorme

sucesso contando com 207 ins
critos e 430 atendimentos. Agra
deceu às entidades que partici
param do evento e que foram um

dos fatores do sucesso.

Falência
Os pedidos de falência regis

trados em todo o país tiveram

queda nos seis primeiros meses

deste ano. No período, foram fei
tas 939 solicitações. De acordo
com pesquisa divulgada ontem

pela Serasa Experian, o número
é 19,7% menor que o verificado
no mesmo período do ano pas
sado, quando foram registrados
1.169 pedidos .

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

6.JULHO.2010

,p.JULHO.2D10

!JI�!lIHfIJIP.jJIiiiJl/I!1JI;'i1fIJIl!lliJ!:JIllPjllfI.c//iifflJflllIJni1llJJflJHUffliil.rr.Jml�'I1II}/i11i/IIili11nlllll/!lm_lIfflltmltiflli13lmlJi/f!1iR1!111l1J:/lJfJti!/IIJ.fl/liIL'Iffl11/1!i11JfJl1lJIi!!ICUIlfHIt!il!Jl/{liI1U{i!!JJ/liilJl1ItYl.�I!JJiijIf!__/l!/JJIIilI/Jli!llltJilNIIllif!f1fH/jjJIfID!JiI_IIJi#f!.Wf/lJCI!fr'-i1lf1l1i1fP1iiJ1!!WiIIiiIIIl!f1lIlIJ/UI'Jlll!JiifllBIlril11IflllilJl .
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17ª Festa Estadual
do Colono

Sociedade Desportiva e Recreativa Rio da
Luz II - Salão Centenário, de Jaraguá do
Sul, promove neste final de semana, dias
9, 10 e 11 de julho a 17a Festa Estadual do

Colono. A festa tem início na sexta-feira, às 18h,
com a 13a Exposição de Gado e Animais em Geral;
às 19h, início do Torneio de Bolão em Cancha Rús
tica, com equipes e individual; às 20h, Jantar com

Schwartzauer (sopa parda e sopa branca).
A abertura oficial está marcada para as 22h, e

às 23h começa o baile animado pela Banda Tchê

Baile de Férias
no Baependi

o Clube Atlético Baependi promove
neste sábado, dia 10, um baile de Férias
com escolha da Rainha dos estudan
tes de 2010.· O baile terá início às '23h
com animação da Banda Fashion, de

Curitiba. Ingressos antecipados serão

vendidos por R$ 15 para sócios e R$ 20

para não-sócios. Na hora, será cobrado
o valor de R$ 20 para sócio e R$ 30 para
não sócio. As mesas e ingressos já estão

sendo vendidos na secretaria do Clube,
que fica na rua Augusto Mielke, núme
ro' 466, bairro Baependi. Informações
pelo telefone (47) 3371-0222, ou no e

mail: baependi@netuno.com.br.

Barril. Nos próximos dias, haverá ainda um Torneio
de Cabo de Guerra, desfile, carreata de motoristas,
Tarde Dançante e a escolha e coroação da Rainha e

Princesas. No sábado e domingo, haverá telão para
assistir a final da copa.

A mais tradicional festa germânica de Jaraguá do
Sul acontece na Estrada Eurico Duwe, número 6.755,
no bairro Rio da Luz II. Informações sobre a progra
mação completa e ingressos com o Ademir, pelo e

mail ade_weiss@hotmail.com ou pelos telefones (47)
3055-8865, (47) 3376-4276 e (47) 9935-1286.

Raulina
Mathias

e Dolores
Mathias
Rengel

estiveram
no Jantar

"'<;

Dançante, da
Sociedade
Guarani

A Festa de Rei
na Sociedade

Atiradores
Independência
contou com a

presença do casal
Roberto e Regina

Henn

FOTOS ARQUIVO DA SOCIEDADE

Durante a Festa Estadual do Colono, que começa nesta

sexta-feira, algumas dessas moças serão coroadas
como Rainha e Princesas do evento

o casal
Waldemiro

e Áurea'
Spredemann

.marcou

,
presença
no Jantar

Dançante da
Sociedade
Guarani
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Rua Expedicionário João ZapeHa, 214 - Centro
Jaraguá do Sul - SC

Fone: (47) 3274-0100 - www.iavel.com.br
Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Consulte o regulamento completo no site http://novouno:fiat.c�m.br/promo. Período de participação: de 14/05 a 16/08/2010. Data do sorteio: 27/08/2010. Certificado de Autorização Caixa n? 6-0354/2010. Imagens metamente ilusrrctivos .
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PARAll 2002 1.8
COMPLETA GNV

2009, Prata, Flex, Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Rodas de Liga
leve, Computador de Bordo, Faróis de Neblina, Bancos em

Couro, Sensor de Chuva, Sensor de Luz.

2010, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Computador de Bordo, Desembaçador Traseiro.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 7 de julho de 2010
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3370-7500
Rua ,Walter Marquardt, 2670

Taxas compartilhados com o merendo Carros com procedência Transparência no negociação

KADET 2.0 1995 VERM�LHO..

SEM ENTRADA 48X 331,0'7

Nós garantimos o,p_reço !
PICKUP CORSA

1999 PRATA

2008, Preto, Flex, Ar-condlcionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Faróis de
Neblina, Computador de Bordo:

2009. Prata, flex, 4 Portas, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador, Cd Player

2008, Prata, Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Faróis de Neblina,
Freios ABS, Air 8ag, Rodas de Liga-leve', Bancos em Couro, Cd
Player Mp3, Sensor de Estacionamento, Desembaçador Traseiro,
Câmbio Automático.

2007, Preto, Ar-condiCionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador, Rodas
de Liga-leve, Freios Abs, Air Bag II, Cd Player.

2008, Prata, Flex, Desembaçador Traseiro, Ar-quente.

Para nós um ótimo negócio tem Que ter mais que uma assinatura embaixo,
Garantias, Comprometimento, Responsabilidades e Muita Segurança. Mauro Veículos garante. Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro I Jaraguá do Sul SC
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Técnico em

AUmentos
início: 26;07/2010
Integra uma equipe que
desenvolve ações nas áreas d

fabricação, armazenamento,
transporte, comercialização de
produtos alimentícios e trein '"

mentes englobando a higie
ção dos alimentos. Apre§
uma atuação abrangeR!
o controle de matérlas-p
passando por todas as f�
industdalízação, até o co
da qualidade do produto
acabado. Suas atividade'
desempenhadas em in
alimentícias bem co
restaurantes, Pa,

; s

confeitarias, sup
hp�itais e outro

Técnico em
Se rança
no Trabalho
Início: 26;07/2010
Participa da elaboração e

implementação da
política de saúde e

segurança no trabalho,
além da elaboração, de
estudos estatísticos,
instrumentos de
avaliação, programas de

segurança, análise de
acidentes e outros

dispositivos de ordem
técnica junto aos

trabalhadores.

r' ,Desempenha a função de

t agente educativo na prevenção
.

e controle sistemático de

danos físicos que possam ser

causados a pacientes durante a

'stência de saúde. Suas
des são desempenhadas

st'ituições de saúde
lIcas e privadas (ho.spitais,

élínicas, unidades básicas de

saúde, serviços de

dimento pré-hospitalar)
mo em domicílios,

empresas.

Financiamentos

C�, �······",$JA..

"�
.. -

I.

",,"
WS Imóveis agora com

consultoria HabitacionaU,_=
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.!....

......- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

-,

cD
I(')
I(')
N

Ü
W
a:
Ü '�-_

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

wwwJmobiliariaws.com.br f vendas@imobiliariaws.com.br·
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centto - Guaramirim

,
..

'

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

Residencial

Manei
No Centro em

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground .

. Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte
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OPORTUNIDADE
OPORTUNIDADE NEGOCIAL VENDE-SE UM LOTE URBANO

N() Bairro Rau - área de 345, OOm2 15 X 23 m, próximo ao posto Cidade. Terreno finne,
nivelado, próximo da UNERJ, Creche, escolas, mercados, etc. FÁCIL e RÁPIDO acesso ao

Centro. Escriturado. R$85.000, 00

VENDE·S,E terreno com área de 5.497 m2. com 93 m. de frente para a

rua Joaquim Francisco de Paula (asfalto). Possui consulta de viabilidade para
. construção de condomínio residencial.

-

Contato: 9929.8265 - CREC114.237

CONS.ORI
• Constru�ão e reforma de
casas, prédios ou galpões

• Profissionais

qualificados e preços do
mercado

.

-

Or�amento sem

comp.romisso!
3373-3311 e 9962-5885

Das 14 as 20h

www.cebraC.oom.br
..' "

R$ 8.500,00"1"
R$ 16.500,00
R$ 17.900,00
R$ 22.000,00
R$ 32.300,00
R$ 68.000,00

(47) 3332-9811
(47) 9945-9408
(47) 9657-9181

�� SAFIRA
.. !

COM SEU
) ENCANTO
E SIMPATIA

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

3273-2347 J 8853·9716

,'R$ 2SP,·OO
R$ 430,00
R$ S20,OO" ,

R$ 89�,00
.. R$ 998,00
R$1.990;00

'.. ....,.;.::�. I I - I '.

.

.. �,
......" .. �t\"".

FOrma,.o oompleta para o seu S\\�6$"" ..1''\'A�

Módulo �I
�

-*-G--R-A---T-.-S--�

PESSOAL � JN1o.Á_MÁIIÇ�.."".___�,.....__J
"
• Windows
• Word

t

: • Excel

J-r-"'-"......". Pnwer Point
x �:e��::;:rf. Anti-vírus

• Compactador de Arquivos
,'. Internet

Curso de '.

MONTAGEM E MANUTENÇÃO
"" d,!.C0!Uputador.es

* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

Centro Sul-Brasileiro de Pesquisa
Extensão e Pós-Graduação

fAF�PA • FàCYLD�QS ESTADUbL (2E §OUaAçAO".CI'�fiCJ��g LETRAS DE PARAMAVA.
m:co Iteu,,,, PI:' o OOVt!ftNO rCO!:'AAL (MEC). COlllrOf\1MC I)t!CRCTO 1-1" Ij;t!,$� ce �l(t llj9� t

, ,-��."...........-

PÓS-GRADUAÇAo LATO SENSU

JARAGUA DO SU�. E REGIAo.
Matrfculas Abertas!

.. GESTÃO PÚBLICA E DIREITO pOOUCO: R$149�OO:
.. SAÚDE POBUCA COM �NFASE EM p.S�F. .:. R 169�OO;

ii N'EUROCI�NCIAS APLICADAS À EDUCAÇAo ESPECIAL INCLUSIVA: R$ 149100;
.. NEUROPSICOPEDAGOGIA E EDUCAÇAo ESPECIAL INCLUSIVA: R$149,OD;
.. ENFERMAGEM' DO TRA8ALHO: R$169.00;

.. CIÊNCIAS DA RELlGIAo E FILOSOFIA: R$129,OO.

Coordenação Réglonal: t..illan Dêretti
E-maU: Iloajs@yahoo.com.br I ooorden.acao@oonsupeg.ooll) ..br
Tel&fon:as.: (41) - 3275 - 3786 I 9'135 - 8718

www.cenlupeg.com.br

Formação de Valores
Marketing Pessoal

Formação de Líderes
Relações Interpessoais
Formação de Equipes
Comunicação e Expressão
Atendimento ao Cliente
Negociaçao e Vendas

* Na compra do curso Assistente Aqminístrativo, o curso de informática ou Montagem de Computadores será gratuito.

.. Conceitos Administrativos

.. Noções de Matemática

." Faturamento e Financeiro
4t: Estoque e Compras

•

Finanças Pessoais
Departamento Pessoal
Cadastro, Crédito e Cobrança

, Atendlmento com

\ local, hotel e motel

9'922-2047

R$ 33.000,00
R$ 50.000,00

. . R$ 65.000,00
R$ 75.000,00
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00

5DOL de desconto
70 nas parcelas
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Parce amos as
,

mate

sem entrada
.
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moagoncalves@netunó.com.br

Moa Gonçálves iour

!udo" (lO, <11,',111")', ',llIIl ',() luq.u'

73215.0028
www.ptacetour.tur.br
auzana cetour.tuf"

AIill�li® FI·Ipi ipi urra!

O
níver da amiga Tânia Zoz, secretária do prefeito de Schroeder,
Felipe Voigt, hoje vai superar as expectativas. Podes crer! Será

supimpa! Um dia top que vai "mexer" com o coração dessa pes
soa VIP. Parabéns amiga! Estamos sempre torcendo por você.

Vanessa Mengue de Brito, do
grupo DetonAxé, foi a grande
aniversariante dia quatro "

Boa pedida
o menu de risotos do Kan

tan está causando o maior fris
sono Aquelas pessoas que não

frequentavam a casa e achavam

que o restaurante só servia peixe
cru, estão surpresas com a varie
dade de pratos quentes e com a

qualidade no atendimento. Bola
branca. Falando em risoto,num
frio desses, tem coisa melhor?

A traição nunca triunfa.
Qualo motivo? Porque se

triunfasse ninguém mais
ousaria chamá-Ia de traição.

t. IiAm�.'1(m

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o meu

amigo Carlos Raul Maiser. Ele é
outro amigo que acompanha a

coluna todos os dias.

Na boa
Circulando nos lugares da

moda e chamando atenção por
onde passa, a amiga Alexandra

Augusta Rocha. Ela, que vive
uma fase muito zen, depois do
fim do namoro com o boa gente
Diego Eduardo Picolli, tem curti
do com as amigas os lugares mais
movimentados.

o famoso cartunista Mauricio
de Souza aproveitou sua

passagem por Jaraguá e

foi saborear as delícias do
Restaurante Típico
Malwee e o' vinHo Reric6

Bela
Glamourosa e linda continua a

morena Katlhen Elis Maestri, que
mora em Curitiba. Estava sábado

jantando no Kantan, num modeli
to cinza femme fatale, apaixonada e

feliz ao lado do seu amor, o bonitão

joinvilense Paulinho e os pais dela.
NAS RODAS

• O'DJ Diego Alves, já
consagrado pela sua

performance em toda região,
também será presença na

Feijoada do Moa, que acontece'
dia 21 de agosto, no Pavilhão de
Eventos de Iaraguá.

o caldinho da Feijoada do
Moa esse ano será pilotado
pelos amigos Pínduca e Tato
Branco.

• O meu estimado amigo
presidente do Fujama, Cé�ar:'
Rocha e sua irmã, a advogada.
Fabíola Rocha já sacaram o

dinheiro da poupança para
promover big festa de níver
dia dois de agosto.

• A bela loira Joelma Farias está
rindo a toa depois que curtir o

fim de semana em Piçarras. Será

por quê?
• As inscrições já se

encerraram para 8a
. Stammtisch que acontecerá
dia 31 de julho, no calçadão da
Marechal em Iaraguá, Agora é

.

só organizar o grupo e-torcer

para não chover na data.

• O boa gente Ionathan Max
Fischer anda sumido da área. O

rapaz está respirando novos ares

pelas bandas de Brusque.

• Doe agasalho!

• Com essa, fui!I

Os irmãos RoBson e Makely Klug ,

durante o coquetel de lançamento da
sua elegante Kaza Design e Decoração,

em Corupá. Aliás, a loja é um show.

Corre nas bocas das comadres mais descoladas que uma senhora
. da urbe sorriso, ligadíssima no luxo, anda ameaçando o marido ... Se
não trocar de apartamento acaba o casamento. Pode? O empresário,
que já foi casado antes, não aguenta mais as complicações e dores de
cabeça de um divórcio. Pasmem! Vai fazer o que ela quer, mesmo não

passando por uma boa fase na empresa. Em sociedade, tudo se sabe!
Para relaxar só tomando um copo bem gelado do chope Kõnigs Bier.

o boa gente Gustavo Adolfo
Puttjer corta o bolo bem
nesta quarta-feira. Mil vivas!

Onde comer bem em Jaraguá,
No restaurante Brasileirinho, considerado por

. t muitos o melhor buffet de Jaraguá.

Dica de quarta
Curtir as delícias da

•••• Gachaçaría Água J;)oce. •
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CLIC DO LEITOR

A Brenda é uma beagle de apenas quatro meses, mas já é
inuito sapeca e brincalhona. O dic é do leitor Valmir Kellner.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

CRÔNICA
, '/

Ql.JINTà�fEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
Carlos Henrique

Schroeder, e$Critor'
I· ·i· ",

Luiz Carlos Amorim"
, '

Escritor e edital,

Eles x elas

Na
semana passada estava lendo uma

reportagem sobre a participação do

poeta e cronista Fabrício Carpinejar
em um sarau literário. Fiquei imagi

nando a cena: várias mesas do Bar Ocidente
'

lotadas, velas acesas em garrafas vazias, uma

luz amarela, copos de vinho e cerveja dividindo

espaço, fumaça de cigarro e um excelente papo.
Entre as afirmações que Carpinejar fez

uma me chamou a atenção em especial. Disse
ele; "um homem está traindo

quando lembra de cortar as

unhas dos pés". Direto e reto.

Carpinejar é ótimo e

comprova toda a simplicida
de masculina com sacadas
sensacionais. Eu, de certa

maneira, invejo isso, as duas
coisas, as sacadas e a mascu-

linidade. Os -homens são tão
menos complicados. Pelo jeito até na hora de
trair. Imagine os malabarismos que uma mu

lher faz para ficar impecável para uma noite
de amor com o amante. Cortar as unhas? Não,
isso seria só o aquecimento. É manicure e

pedicure, depilação, roupa escolhida a dedo,
perfume na medida, lingerie sensual, brincos,
anéis, pulseira, creme-hidratante. Resumindo,
uma maratona que quase sempre não vale a

pena. E isso sem falar na culpa, sim, porque as ,

mulheres já nasceram carregando essa mal
dita palavra. Até quando ela é extremamente

desnecessária.
Ficar sabendo que os homens só se pre

ocupam em cortar .as unhas dos pés dá uma

tremenda raiva. Mas talvez também seja uma

explicação para o fato dos homens liderarem
os rankings de traição. Para eles é tudo mais

prático e ainda por cima a infidelidade mas

culina vem descrita na bula como coisa do gê
nero. Fatal.

Os homens não seguem
protocolos como nós mu

lheres. Nossos circuitos ce

rebrais são completamente
diferentes. Eles são capazes
de usar o mesmo sapato a

semana inteira. Nós quere-
mos botas, rasteirinhas, saltos

agulha, plataformas e, é claro,'
precisamos de várias bolsas para poder fazer
muitas combinações. Vai ver também é por
isso que eles precisam variar de parceira, já
que de resto eles vão de tudo igual.

Lá em casa eu Já adotei a receita. Passei
a ser a manicure e pedicure do meu marido
e ainda o presenteio com camisas, sapatos
e calçados. Assim, ele não precisa variar em

outros quesitos e nem pode decidir, sozinho

quando cortar as unhas.

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Eclipse (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub)

(14h, 15h50,h 17h40, 19h30, 21h20 - qua, qui)
,

• cíne Mueller 1
,

• Eclipse (Leg) (13h40,16h20, 19h, 21h40 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Em Busca de Uma Nova Chance (Leg) ,

(14h15, 16h45, 19h20, 21h30 - sex, sab,
dom; seg, ter, qual
• Shrek Para Sempre (Dub) (13h20, 15h30, 17h30,

19h30, 21h30 - qui)

• Cine Mueller 3
• T� Story 3 (13h30, 16h, 18h45, 21h20 - todos os dias)
• Cine Garten 1 '

• Eclipse (Leg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 - todos
os dias)

• Cine Garten 2
• Olhos Azuis (Leg) (14h20, 22h - sex, sab,

dom, seg, te, qua, qui)
• Príncipe da Pérsia (Leg) (17h, 19h30 - sex, sab, dom,

seg, te, qua, qui)
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h20, 17h,19h30, 22h - qUi)
• Cine Garten 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, 16h20, 18h40,

21h10 - todos os dias)

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Eclipse (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2,

'

• Shrek para Sempre (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20 - qua, qui)

• Cine Breithaupt 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 15h45, 17h40, 19h35,

21h30 - todos os dias)

LANÇAMENTOS

• Cine Garten 4
• Toy Story 3 (Dub) (14h,16h40, 19h, 21h40

- todos os dias)
• Cine Garten 5
• O Escritor Fantasma (Leg)
(14h10, 21h20 -sex, sab, dom, seg, te, qua, qui)
• P,Iano B (Leg) (16h50, 19h20 - todos os dias)
• O Escritor Fantasma (Leg) (21h20 - qui)
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14h10 - qui)
• Cine Garten 6
• Eclipse (Dub) (16h10, 18h50, 21h30 - sex)
• Eclipse (Dub) (13h30, 16h10, 18h50, 21h30 - sab,

dom, seg, ter, qua, qui)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Eclipse-(Dub (13h30, 16h10, 18h50, 21h30 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Eclipse (l.eg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 -

todos os dias)
• Cine Neurnarkt 3 '

• Príncipe da Pérsia (Leg) (17h, 19h30 - sex, sab,
dom, seg, ter, qual

• Quincas Berro D'Água (Dub) (14h30, 22h - todos os dias)
• Plano B (Leg) (19h30 qui)
• Prínclpe da Pérsia (Leg) (17h - qui)
• Cine Neumarkt 4
• Cartas Para Julieta (Leg)

(16h50, 21h20 - sex, sab, dom, seg, ter, qual
• Plano B (teg) C14h10, 19h20 - sex, sab, dom, seg,

ter, qual
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h10, 16h50,

19h20, 21h20 - qui)
• Cine Neumarkt 5
• Toy Story 3 (Dub)
(13h40, 16h20, 18h40, 21h10 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Toy Story 3 (Dub)
(14h, 16h40, 19h, 21h40 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
vltôria/viviane ampara Ricardo. Guilherme e

'

Mariana se encontram. Etelvina vai com Filhinho
ao samba. Vanessa e Michele organizam a festa e

Sandra fica desesperada. Ricardo leva novamente
a mão ao 'peito sentindo dor. Vicente diz que vai
dormir em outro quarto e Sofia se irrita. Judite pega
o número do telefone de Mariana com Antônia. Ma
riana afirma a Guilherme que vai ajudá-lo a criar
seus filhos. Luclana desliga o telefone ao ouvir a

voz de Judite perguntando por sua prima. Mudinha
e Leninha chegam ao samba e vão dançar com Chi
co e Dentinho, respectivamente.

TEMPOS MODERNÓS
Netinha pede a Zeca para .ter paciência. Nie

mann e Maureen inventam histórias para enga
nar Regeane. Leal pede a Bicalho para investigar
Niemann. Deodora recebe uma carta de seu pai.
Faustaço fica desconfiado ao saber que Maureen
fez uma viagem de urgência. Leal se une a Deodo
ra. Maureen se passa por Nelinha para convencer

Regeane de que ela está com sua família verdadei-
'

ra. Nelinha não consegue falar com o namorado.
Nara revela para Renato que Zeca se casou com

ela sabendo que não é irmão de Nelinha. lolanda
afirma que Lavínnia está grávida e ela se deses
pera. Nelinha fica abalada ao saber que Zeca se

casou mesmo sabendo que eles não são irmãos.

PASSIONE
Clara empurra o falso príncipe e Totó apare

ce. Gemma teme ser descoberta e manda o falso
príncipe se calar. Agostina fala que gostou de
Bete. Mauro se preocupa com o envolvimento de
Melina com Fred. Fred induz Agnello a lhe dar um

carro. Felícia não, consegue convencer Fátima de
que ela não é adotada. A armação de Gemma
é descoberta. Mimi-e Clara conversam. Agostina
vê uma notícia no jqrnal sobre o acidente de Ger
son. Bete pede que Diana não abandone Gerson.

, Melina provoca Mauro, que aparece no quarto de
Gerson no hospital.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Joca se assusta ao ouvir ruído da porta se

abrindo. Ajuricaba entra, de arma em punho, e

encara o detetive. Joca tenta fugir, mas é detido
por um guarda. Ele explica que estava trabalhan
do, mas Ajuricaba afirma que ele está preso e que
vai indiciá-lo por assassinato. Léia vê o filho sendo

levado, sem poder fazer nada. Patrícia pede para
Lincon ajudá-Ia a tirar André da manifestação, pois "

não quer ver o filho sendo preso. Lincon diz que
o filho age por conta própria. Anoré se recusa a ir

para casa e Patrícia resolve ficar lá também.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
I
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Quem trabalha por conta própria terá

um dia muito produtivo. Aproveite esse

momento. Nada virá fácil, mas todo o seu es

forço será devidamente recompensado. Sua

generosidade vai estimular a vida afetiva.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Marte traz criatividade hoje! Há

possibilidade de receber um tele-
fonema ou e-mail que abra as por

tas para a realização de um projeto antigo
que você vinha trabalhàndo. Boa noite para
se declarar a quem ama.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Este não é um bom momento para

se expor, busque o anonimato e fique '

mais afastado. Poderá ter êxito para resolver

problemas de farnília, À noite, você terá a chan

ce de ficar bem juntinho de quem ama.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
O astral favorece os acordos e as

amizades. Aproveite para ficar ao

lado de quem você gosta. Você terá
êxito para expressar suas opiniões, daí o seu

sucesso com vendas, ensino e publicações. A

dois, a cumplicidade será marcante!

LEÃO
(22/7 a 22/8)
O seu progresso material está em

destaque e há chances de obter

uma promoção. No amor, não perca a

chance de lutar por sua privacidade. Faça um

ar de mistério na hora da conquista que você
terá bons resultados.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Ótimo dia para somar forças e

buscar objetivos em comum com

as pessoas. Saberá como dar mais rapidez
aos seus projetos. Nos assuntos do cora

ção, o astral é de grande sintonia. Aproveite
a chance para se declarar.

.

LIBRA

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

e se sentirá melhor. As atividades

que exijam concentração e isolamen

to vão' fluir facilmente, já que você não está
muito sociável. Novos estímulos vão atiçar o

relacionamento amoroso.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11) .

O dia será excepcionalmente favo-

rável para ampliar a sua área de atu

ação profissional. Bom contato com pessoas
de fora. Viagem ou encontro promete estimu

lar seu coração: aproveite o momento e curta

a vida a dois.

9 SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

É hora de investir em seus projetos
mais ambiciosos e que você trabalhou neles há

tempo. As atividades competitivas serão ampla
mente favorecidas. No romance, perceberá que
às vezes é melhor falar menos e ouvir mais.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Terá sucesso em atividades dinâmi-

cas e competitivas. O prazer de fazer o

que gosta, porém, será a tônica deste dia. Colo

que suas ideias em prática. O setor afetivo está
do jeito que você sempre pediu ao céu.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Há ótimas possibilidades de tra-

balhar por conta própria e quem não
exerce cargo de liderança deve aproveitar para

conquistar maior autonomia. No romance, o di

álogo Será fundamental para seguir em frente.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
O estímulo de que precisa virá de

terceiros, por isso não faltará energia
para quem trabalha em equipe ou diretamente

com o público. No amor, o prazer e a diversão
estarão presentes. Curta essa chance de estar

mais próxima do outro.
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Madonna e Jesus
ftagrados aos beüos
Durante a apresentação do rapper Jay-Z, marido

de Beyoncé, quem aproveitou o show foi mesmo o

casal Madonna e Jesus Luz. Segundo informações
do site Just Jared, a cantora e o modelo brasileiro fo-

oram flagrados aos beijos. Os dois filhos da cantora,
Lourdes Maria, 13, e Rocco, 10, também estavam

no show e parecem estar aprovando o relaciona

mento da mãe com Jesus Luz.

Mais um artista abandonou o mundo da te

levisão para tentar conseguir uma vaga na Câ
mara de Deputados: De acordo com o jornal O
Estado de S. Paulo, o humorista Tiririca deixou
o elenco do Show do Tom, na Record, para se

candidatar nas próximas eleições. Por conta da

lei eleitoral, o humorista deverá ficar fora do ar

até as eleições acabarem '

Cantor bate carro

na fachada de loja
O cantor George Michael foi preso por bater seu

carro na fachada de uma loja. O cantor foi flagrado
por câmeras subindo na calçada com seu Range
Rover e batendo na entrada de uma loja, no norte
de Londres. Michael não fez o teste do bafômetro e

insistiu que não havia bebido, mas o cantor teve que
se submeter a teste antidrogas. George foi liberado
sob fiança até audiência em �3 de agosto.

DIVIRTA-SE

Fogo no hospício
Um maluco, que mO,rava no hospício, ligou para

o corpo de bombeiros, dizendo que estava pegando
fogo no local, Em menos de dez minutos, umas dez

vlaturas.chegaram 110 hospício.
Os bombeiros saltaram do carro e o comandante

perguntou para um louco:
- Amigo, onde é o fogo?
- Pô, vocês vieram tão depressa que nem deu

tempo de eu acender...

Tom Cruise
e Cameron'

diwlgam filme
no Brasil

O ator Tom Gruise veio ao

Brasil ontem para divulgar o lon

ga Encontro Explosivo, do qual
é protagonista junto com Came
ron Diaz, que também esteve
no país. O ator chegou ao Copa
cabana Palace e foi descansar

o para a pré-estreia do filme que
aconteceu no Vivo Rio na capital
fluminense. Tom veio ao Brasil
em uma passagem rápida, à noi
te ele já partiu para o México.

Namorada de C. Ronaldo
fica triste com paternidade

Irina Shayk, a namorada do jogador português Cristiano Ronaldo, ficou desolada

ao descobrir a história da paternidade repentina do jogador. De acordo com o Diário de

Notícia de Portugal, a modelo não fez questão de escondersua decepção e usou o site

de relacionamentos Facebook para desabafar. "Partiu meu coração. Obrigada por me

fazer chorar..Não consigo falar com você, por que você fez isso? Preciso de um tempo
com a minha famflia, estou triste", escreveu a modelo em uma das mensagens.

Autores brigam para
ter atriz Glória Pires
O autor de novelas Aguinaldo Silva não gostou

de ser deíxado.para trás por Glória Pires e utilizou
seu blog para alfinetar a atriz. Glória confirmou sua

participação em Insensato Coração, escrita por
Gilberto Braga. Aguinaldo anunciou que a persona

gem de Glória morreria dois meses antes do final
da novela, para que ela pudesse se dedicar à sua'
obra. No entanto, Gilberto Braga desmentiu e avisou

que ela ficará até o último episódio, deixando Aguinal
do irritado com a falta da atriz em seu elenco.

-

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples e viciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada Iinha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadra?o de 3x3.
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ANIVERS.ÁRIO

Beleza e negócios
" Em 113 anos, riqueza natural 'ajudou a promover o desenvolvimento econômico da cidade .

CORUPÁ

Bonita por natureza,
Corupá enche os olhos

.com suas características
tropicais típicas do
Brasil. Pois é em volta
dessa riqueza que o

município se' desenvolve
ao longo do tempo.

Aos
113 anos, completa-

, dos hoje,' esse recanto

concentra a Rota das

Cachoeiras, o Serniná-.
rio Coração de Jesus, além das
festas - Bananalama e Bananin
fest - que valorizam a banana,
principal alimento produzido
pelo setor agrícola do município.

Conforme -o prefeito da ci

dade, Luiz Carlos Tamanini,
o turismo, a agricultura e as

indústrias favorecem o saldo

econômico de cerca de R$ 1,8
milhão aos cofres públicos por
mês. "Corupá se destaca pelas
características de empreende
dor em vár-ios setores", enfatiza.

Tudo isso além da produção
.

de plantas ornamentais que fo
menta novos negócios. Mas, nos

últimos anos, a indústria vem

ganhando destaque e representa
50% para a economia local. Os
setores têxtil e metalúrgico são

os principais. São mais de 110

empresas na cidade.
Já o comércio, representa,

praticamente, 20% na compo
sição da economia. Participam
da contribuição desse bolo mais
270 estabelecimentos, com 2,7
mil trabalhadores formais. E a

agricultura tem quase 12% de

participação, com bananicultura
e avicultura no topo da lista.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP

"
Corupá se destaca pelas características
de empreendedor em vários setores.

LUIZ CARLOS TAMANINI

"

INVESTIMENTOS ESTÃO VOLTADOS PARA MELHORAR AS CONDiÇÕES DE INFRAESTRUTURA

Desafios para fortalecer o município
f,>

Além dos pontos positivos
proporcionados pela economia,
Corupá ainda concentra mui
tos desafios para provocar mais
crescimento. De acordo com o

prefeito Luiz Carlos Tamanini,
as condições de infraestrutura
devem ser melhoradas. Uma dàs
metas é asfaltar 15 quilômetros
de estradas na área urbana.

Dessa lista de investimentos

fazem parte o asfaltamento que
está sendo feito entre Corupá e

Jaraguá do Sul através do bair
ro Ribeirão Grande do Norte.

"Compramos maquinários para
isso", acrescenta Tamanini.

Outro desafio assumido pela
Prefeitura é a gestão do abasteci
menta e tratamento de água, an

tes realizado pela Casan (Com-

panhia Catarinense de Águas e

Saneamento). Uma das metas

nesse setor é a implantação de

esgoto sanitário, sistema ainda
inexistente no município.

Na Saúde, Tamanini ressalta a

UPA (Unidade de Pronto Atendi- '

menta) que ainda está em fase de
'

construção. A previsão é inaugurar
o prédio daqui a 90 dias. "Será o

pequeno hospital de Corupá", diz.

com duas' quadras esportivas
nas escolas Aluízio de Carvalho
Oliveira e José Pasqualini. A co

munidade também terá acesso a

esses espaços.
O prefeito também adiantou

que um projeto será entregue ao

Dnit (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes)
para construir acostamentos e

uma marginal na BR-280 de Ia
raguá do Sul a Corupá. "Estamos
em fase final", completa.1/0 nosso projeto mais '

ousado é, implantar o Plano
Municipal de Saneamento,
Básico com R$ 10 milhões

nos próximos anos".
,LUIZ CAR�OS TJ\MANlNI

"

Já para a área da Educação,
o município será contemplado

Prefeito Luiz Carlos
Tamanini diz que a

implantação de esgoto
, sanitário no município é
uma de suas prioridades
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Cidade muito bem·representada
Onda e Gervásio aproveitaram os recursos disponíveis para sustentar a família
CORUPÁ

Uma vida inteira em Corupá.
Onda, 80, e Gervásio Zanguelini,
84, casaram, criaram sete
filhos e obtiveram sucesso

nos negócios.

á 58 anos vivendo sob o mesmo

..... teto, o casal conta estar feliz no

município. Foi com a produção
de banana que eles tiraram o

sustento da família. Como se não bastas
se, do cultivo das plantas ornamentais se

formou a floricultura na área central.

Segundo Zanguelini, Corupá propor-
.

cionou os recursos para desenvolver a

economia da família. Tudo isso além da
cidade significar o aconchego de amor

e fé para o casal e filhos. Mas o que mais
influenciou a permanência deles no mu

nicípio foram as amizades conquistas e as

boas condições para se viver. "Em Corupá
todos são amigos", dizem em sintonia.

Para manter a estrutura fortalecida
dessa família tradicional que represen
ta a população de Corupá, Zanguelini
afirma ter alguns segredos. "Não fala-

mos mal dos outros. E quando um fica

nervoso, o outro fica em silêncio para
não brigar. Todos os domingos nós va

mos à missa e à noite sempre rezamos

Rara agradecer", revela.
A vida do casal Zanguelini começou

no interior com a lida na agricultura.
No entanto, com o crescimento da ci

dade, eles se voltaram para a área ur

bana e abriram seus negócios.
Apesar de aos poucos a cidade apre

sentar avanços, o casal admite gostar
do recanto pequeno. "Aqui é bom para
se viver, nem sempre é bom crescer

porque traz muitos problemas", diz
Onda. Com o passar dos anos, Zangue
lini destaca que a comunicação ficou
mais fácil, o tráfego melhorou e tam
bém a economia cresceu. Porém, eles

gostam mesmo é das cachoeiras.
"Já fiz a rota das cachoeiras e inclu

sive batizei cada uma delas com a Pre
feitura da época", recorda. Hoje, o casal
está aposentado. Mas Zanguenili ainda

permanece atento aos fatos políticos e'
trabalhando como massagista.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

.

Onda e

Gervásio dizem
gostar de
Corupá como

ela é hoje,
onde 'todos
são amigos'
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Serra critica programa do PT
No primeiro dia de campanha, candidatos aproveitaram para se aproximar dos eleitores

o candidato à Presidência,
José Serra (PSDB),
aproveitou a estreia oficial
da campanha nas ruas para
criticar o programa de
governo do PT e atacar sua

adversária Dilma Rousseff
(PT), durante corpo a

corpo, em Curitiba.

D
ilma, que passou o dia em Por
to Alegre, também alfinetou a

.

oposição e disse que o Bolsa
Família é apenas urna "estraté

gia de campanha" para os adversários,
Já Marina Silva improvisou, por sua

vez, uma agenda de última hora, em

São Paulo, para não passar em branco.
Em Curitiba, Serra disse que o pro

grama de governo do Pf encaminhado
na segunda-feira ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) é um "remendo mal
feito" do plano aprovado pelo PT du
rante convenção partidária. De acor-

.
do com ele, pelo que apresentou ao

TSE, o "PT quer facilitar as invasões

de terra e controlar a imprensa".
"Eles trocaram o programa de go

verno enviado ao TSE. Foi urn remen

do mal feito. O programa que foi enca

minhado ao TSE é a alma de tudo o que
o Pf quer. Eles aprovaram o programa
no congresso partidário do Pl. Vendo
os dois, a gente vê que o segundo foi
urn remendo mal feito do primeiro',
disse Serra, em entrevista na Boca Mal

dita, calçadão p.o centro de Curitiba, ao

lado de Beta Richa, candidato do PSDB
a governador do Paraná.

"Para nós, o Belsa Família é
, programa de governo. Para
os'outros, é um artificio, uma

, estratégia de campanha".
, f.?llMA ROUSSlEfF

Dilma, por sua vez, reafirmou que
o Bolsa Família será um dos focos de
sua campanha, após receber a meda
lha do mérito Farroupilha, concedida

pela Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul, em Porto Alegre. Em

entrevista, ela disse, sem citar Ser

ra, que "para outros" o programa "é
uma estratégia de campanha".

PREVISAO DO TEMPO

SOLEM
JARAGUÁ
O sol predomina nessa

quarta-feira em Jaraguá
do Sul e região. Pouca
variação de nuvens a

tarde e a noite com a

temperatura variando
entre 14ºG e 27ºG.

Jaraguá do Sul -

e Região
HOJE

MíN: 14°C
MÁX: 27°C

QUINTA
MíN: 16°C

MÁX: 27°C

SEXTA

MíN: 15°C

MÁX: 25°C

SÁBADO
MíN-: 15°C

MÁX: 19°C

TEMPO

Tempo continua
firme em SG

No Estado, o tempo persiste
com nevoeiros ao amanhecer

hoje. No decorrer do dia, o sol

aparece em todas as regiões,
com aumento de nuvens nas

áreas próximas ao Rio 'Grande
do Sul. A umidade do ar aumen

ta, principalmente do Oeste ao

Sul de Santa Catarina.

DIVULGAÇÃO

TA TARINA

Ghuvachega
amanhã

A chuva deve chegar a Santa Cata
rina amanhã, porém não em volume

preocupante. Pancadas de chuva de até
15 milímetrosestão previstas para cida
des próximas a divisa com o RiQ Grande
do Sul. As regiões mais atingidas serão

Extremo-Oeste, Sul e Serra catarinense.

():(')'� Ç5"') rt"-'� (;���") ..
'--'_"

"-.....�".�,,; � I� ..,..
PaNl;a.lmelltll Nublado !nstável Ghuvoso Tr'l}voada

Nublado

• ., 1 'li
í,. i'" i ç .I ) J ! • � i. , • .. . • l; )

Serra passou o primeiro
dia de campanha em

Curitiba, onde atacou o

programa de governo
de Dilma Rousseff

lula diz que
nem Serra

conhecia vice··
o presidente Lula afirmou

que não conhece e nunca ouviu
falar do deputado Indio da Cos
ta (DEM), escolhido para ser vice'
na chapa de Serra. O presidente
estava sério e não foi irônico ao

responder. "Eu não sei se é de
mérito dele ou se é meu, o dado
concreto é que eu nunca ouvi fa
lar no nome dele", disse ele, que
foi mais além e afirmou acreditar

que nem mesmo Serra conheces
se o deputado antes de ele ser es

colhido para vice na chapa presi
dencial de oposição ao governo.

I J J -: ,t) �. .} � �' � .. � j • , I ,1 ' �. t �I
,

...,.}.e \ 1 .•: .. � ""
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Candidatos revelam patrimônio.
Vice na chapa de Marina Silva lidera a lista com recurso pessoal de R$ 1,2 bilhão

-'

Os registros obrigatórios das
candidaturas, no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
deram oportunidade aos

eleitores de conhecer o

patrimônio dos concorrentes
à Presidência da República.

ex-ministra Dilma Rousseff (PT)
declarou 1,06 milhão de reais
em bens, o que inclui dois apar
tamentos em Porto Alegre (RS),

avaliados em 250.000 e 290.000 reais, e

um em Belo Horizonte (MG), no valor
de 118.0QO reais. Além de saldo em conta

bancária, R$ 52.500 em joias e obras de
arte e algumas ações, Dilma Rousseff de
clarou uni carro Fiat Tipo 1996, que vale
- segundo os registros - R$ 30 mil.

Na declaração do TSE, a campanha
.

de Dilma prevê gastar, no máximo, 157

milhões de reais, sendo R$ 30 milhões
provenientes do PMDB, partido aliado e

dono da vaga de vice na chapa do gover
no, com o deputado federal e presidente
da Câmara Michel Temer.

Segundo a candidata petista, o di
nheiro virá de arrecadações - de empre
sários, eleitores e microempresários. O

.,vice de Dilma, deputado Michel Temer,
declarou ter mais de R$ 6 milhões em

bens. Entre os apartamentos, terrenos e

outros imóveis são quase 2 milhões' de

reais, além de 2,2 milhões em ações.
O candidato do PSDB, José Serra, de

clarou um patrimônio de 1,421 milhão
de reais, enquanto seu vice, Indio da Cos
ta (DEM), declarou R$ 1,448 milhão. Em

2002, quando foi candidato a presidente,
Serra declarou ter 980.256,03.reais de pa
trimônio (valor já corrigido pela inflação
do período). Em 2006, quando concorreu

ao governo de São Paulo, declarou ter R$
1,067 milhão. O crescimento desde 2002
é de 32%. Na campanha eleitoral, o tuca

no pretende gastar R$ 180 milhões.
Marina Silva, candidata do PY, prevê

. gastar até R$ 90 milhões, metade do pre
visto por.Iosé Serra. A ex-ministra infor
mou possuir R$ 150 mil em bens, entre

eles uma casa em Rio Branco (AC). O pa
trimônio' apesar de modesto na compa
ração com os oponentes, teve um salto
de 220% de 2002 (46 mil, valor corrigido
pelo IPCA) para cá, quando Marina con
correu ao Senado. Já o empresário Gui
lherme Leal, da Natura, que ocupa a vaga
de vice, tem patrimônio de R$ 1,2 bilhão.

"'..

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PODE SER FEITO DEPOIS
DA PUBLICAÇÃO DA LISTA OFICIAL DE CANDIDATOS

Justiça aceita inscriçãO
dos "fichas-sujas"

Os TREs (Tribunais Regionais Eleito
rais) aceitaram os pedidos de registro de
candidatos para o pleito de outubro sem

analisar se os políticos se enquadram no

conceito de "ficha suja" previsto na Lei
Eleitoral. Pela nova lei, ficam proibidas as

candidaturas de condenados por órgãos
colegiados do Judiciário, como Tribunais
de Justiça Estaduais e TREs.

Porém, os cartórios dos tribunais só
realizaram o protocolo dos requerimen
tos de inscrição e dos documentos exigi
dos pelas regras eleitorais. O exame da si

tuação dos candidatos só vai ocorrer após
os TREs publicarem as listas de quem
pediu registro. O que pode levar de uma

semana a dez dias.

Depois disso, o Ministério Público
Eleitoral e os partidos políticos poderão
pedir a impugnação das inscrições irre

gulares. As impugnações serão analisa
das pelos TREs, que Podem decidir pelo

,
indeferimento dos pedidos de registro
dos condenados.

O prazo para que os TREs julguem es

ses processos de inscrição termina ne dia
5 de agosto. Os candidatos que não con

.

seguirem o registro podem recorrer ao

Tribunal Superior Eleitoral.
A aplicação da Lei da Ficha Limpa preo

cupa o procurador Felipe Peixoto, de Minas
Gerais. Segundo ele, a lei modificou as re

gras, mas. não a documentação necessária

para comprovar a aptidão da candidatura.
Peixoto diz já ter procurado a Advocacia
Geral da União e a Advocacia-Geral do Es
tado- par? que informassem nomes com a

"ficha suja", mas não recebeu resposta.
A Procuradoria terá cinco dias, a par

tir da publicação das inscrições, para
impugnar os registros. O tempo é consi
derado exíguo pelo procurador, que só
tem três assessores e seis estagiários para
analisar 2.000 pedidos.

• Patrimônio: R$-1,6 milhão
• Patrimônio do vice: R$ 6 milhões
• Previsão de gastos: R$ 157 milhões

JOSÉ SERRA
• Patrimônio: R$ 1,421 milhão
• Patrimônio do vice: R$ 1,448 milhão
• Previsão de gastos: R$ 180 milhões

MARINA SILVA
• Patrimônio: R$ 150 mil
• Patrimônio do vice: R$ 1,2 bilhão
• Previsão de gastos: R$ 90 milhões

PARA GOVERNADOR

ÂNGELA AMIN
• Patrimônio: partido não

informou no prazo
• Previsão de gastos: R$ 11 milhões

IDELI SALVATTI
, "............................................ �

• Patrimônio: R$ 600 mil
• Previsão de gastos: R$ 5 milhões

RAIMUNDO COLOMBO
• Patrimônio: R$ 1,44 mllhão
• Previsão de gastos: R$ 20 milhões
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tinha de Fundo

Julimar Pivatto
* BRASIL

Ele vem mesmo

Na
edição de ontem, a

diretoria. da Malweel
Cimed disse que a con

tratação do, fixo Neto,
que estava no Interviu da Espa
nha, era apenas boato. Mas o

próprio jogador confirmou, a um

canal de tevê de Uberlândia, que
fechou com o time jaraguaense
e deve ser apresentado nos pró
ximos dias. O atleta disse, nessa

entrevista, que a crise na Espa
nha o fez deixar o futsal europeu
e que hoje está melhor jogar no

Brasil do que lá. Neto volta de

pois de seis anos e 17 títulos con

quístados com aquela que é uma

das principais equipes do mun

do. O reforço é muito bem-vindo
e deve acabar com 'os boatos de

que o projeto Malwee Futsal es

taria com os dias contados. .

ENQUANTO ISSO•••

NÚMEROS DA GO,PA
Sneüder, autor do segundo gol da

Holanda, foi considerado o craque do

jogo de ontem. Além do gol, ele acertou

46 passes, correu 10.801 metros e

atingiu 27,09 km/h na velocidad�.

ZEROSA FILHO/CBFS

Calendário' apertado
A Malwee, aliás, terá um calendário movimentado nos

próximos dias. Na sexta-feira, dia 9, estará em Rodeio enfren
tando o Concórdia pelo Estadual. No dia seguinte, pega o Ibi
rama no Alto Vale do Itajaí. Mas só no primeiro jogo irá o time

completo, no outro será o juvenil. Até porque dia 13 tem jogo
em Brusque pela Liga, contra o Praia Clube (na Arena tem Ex

pofeira), dia 15 vai a São Paulo enfrentar o Corinthians, no dia
17 estará em Garça (SP) para pegar o dono da casa e dia 20
volta para a Arena, onde recebe o Macaé.

PIERO RAGAZZI

+ GOL DE PLACA � GOL CONTRA

, I

Holanda. Está longe de
lembrar a Laranja Mecânica
de 1974, mas tem um fute
bol extremamente eficiente
e não é à toa que é o único
time com 100% dé aprovei
tamento mi Copa do Mundo.

Felipe. O goleiro iria tro

car o Corinthians pela Ge

noa, mas o clube italiano de
sistiu da negociação. Como
o Timão já contratou outro

jogador para a posição, Feli

pe deve ficar desempregado.

- --

Atleta jaraguaense bateu recorde sul-americano nos 100m com barreira

Ivanildo volta de torneio
nacional com três ouros

JARAGUÁ DO SUL
O atleta Ivaníldo de Souza

Pinto voltou -de Ribeirão Preto

(SP), onde disputou o 9° Torneio
da Amizade de Atletismo Master,
com três medalhas de ouro: no

salto triplo (llm04), 100 metros

com barreira (l5seg20) e lança
rnento de disco (29m79). Mas
foi em sua especialidade, os 100
metros com barreira, que Souza

conquistou o maior feito do ano.

Os l5seg20 da prova foram
cronometrados manualmente,
no cronômetro eletrônico a mar

ca equivale a l5seg44, tempo que
bate o recorde sul-americano
na master (55 anos) que era de

15seg55. "Claro que as medalhas
são importantes, mas para mim
o que mais importa é conseguir o,

melhor tempo", disse o atleta.

Agora, Santos se prepara para
o Sul-Americano da categoria que
acontece no Chile, nos dias 22 a

28 de novembro. Segundo ele, a
.

competição internacional conti
nua sendo uma preparação para
chegar ao Mundial da categoria
em condições de brigar por meda
lhas. "Meu foco é o Mundial, não

posso ter o tempo muito longe dos
meus adversários se quiser chegar
entre os primeiros", avisou Santos.
O Mundial será em julho de 2011

nos Estados Unidos.

R. Marechal Floriano Peixoto, n° 80 - SI4 e 5 \N\N\N.rnegacred.netCentro':' Jaraguá do Sul f'7i1;.
(Ao Lado do Bradesco) �(47) 3�70.�223 I 3370..1240
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volta à decisão
Uruguai sentiu peso dos desfalques e disputará 3° lugar

GETTY IMAGES

Holanda chega à final da Copa dó Mundo com 100% de aproveitamento

CIDADE DO CABO

A Holanda de 2010 pode
não ser "a" laranja
Mecânica, pode não
dominar seus jogos e

não é necessariamente
encantadora.

que leva o país à terceira final de

Copa do Mundo de sua história.
A Holanda chegará à decisão

do dia 11 de julho, no Soccer City,
numa sequência invicta de 25 jo
gos. O adversário dos holandeses
sai da partida das 15h30 (de Brasí

lia) de hoje, em Durban, entre Ale
manha e Espanha. Já os uruguaios
disputam o terceiro lugar da Copa
no dia 10, em Porto Elizabeth.

Com um Uruguai defensivo,
por causa da ausência de Suárez,
a Holanda foi para cima e marcou

aos 18 minutos com Van Bron
ckhorst. Faltando cinco minutos

para o fim da primeira etapa, For
lán recebeu uma bola na interme

diária, cortou o zagueiro e, com a

perna esquerda, acertou um chute
com curva, deixando tudo igual.

Mas.
uma coisa está

mais do que clara: é
um time que vence.

Os holandeses viram
o placar empatado durante boa

parte da partida de ontem dian
te do Uruguai. E em trê.s minu
tos decretou a vitória. Sneijder
e Robben desfizeram o empate
em lxl entre e abriram cami
nho para uma vitória por 3x2

'URUGUAI
URUGUAI: Muslera; Maxi Pereira, Godín,
Victorino e Maxi Pereira; Diego Pérez..
Gargano, Álvaro Pereira (loco Abreu) e

Arévalo; Cavani e Forlán (Fernández).
Técnico: Oscar Tabarez.
HOLANDA: steketenburg; Boülahrouz,
Heitinga, Ma1:nijsetl e Van Brockhorst;

f, Van Bommel, De Zeeuw (Van der Vaart),
Sneijc;ler e Kuyt; Hobben (Elia) e Van Persie.
Técnico: Bert Van Marwijk
Gols: Van Brockhorst (HOl) aos 18min,
Forlán (URU) aos 41 do primeiro tempo;
Sneijder (HOl) aos 25, Robben (HOl)
aos 27, Ma"Xi Pereira (URU) aos 46 e do

segundo. Cartões amarelos: Maxi Pereira,
Cáceres (URY)1 Sneijder, Boulahrouz, V;3n

Bommel( 19: Green Pojnt, na- .

, Cidade do iQ: 15h30(qeHtasUi?YI' .

Arbitrage m!rmatov (UZa), Rafael
.

lIyasov (UZB) dyr Kochkarov (QU!).

Cedo ou tarde, o talento dos
holandeses do meio-campo fa
ria diferença. E foi assim de novo

diante dos uruguaios, cuja falta
de opções para sair ao ataque fi
cou flagrante no segundo tempo.
Sneijder recebeu na entrada da
área pela esquerda, aos. 25 minu

tos, e bateu firme. A bola desviou
no zagueiro e entrou.

Em vantagem, a Holanda apro
veitou sua velocidade para matar o

jogo. Três minutos depois, Kuyt re

cebeu livre e cruzou na cabeça de
Robben, que aparentemente aca

bou com as chances uruguaias.
Mas o time sul-americano foi

para cima e descontou com Maxi
Pereira nos acréscimos. A pres
são continuou, mas os holande
ses conquistaram a vaga.

Esporte 21

Velhos conhecidos se encontram
.,I

em confronto inédito em Copas
DURBAN

De um lado, Casillas, Sergio Ra
mos, Xavi e David Villa. Do outro,
Lahm, Schweinsteiger, Podolski e

Klose. Ao todo, 23 jogadores - 14
da Espanha e nove da Alemanha -

que estiveram na final da Euroco

pa 2008, em Viena, vão' se encon

trar novamente hoje. "Para mim,
a Espanha é a melhor seleção do
mundo", declarou Schweinsteiger.
Por outro lado, o técnico Vicen
te del Bosque diz não ter medo e

acredita que será um grande due
lo. "A Alemanha não nos assusta,
mesmo que, no meu modo de ver,

seja a melhor seleção do torneio
no momento", disse o espanhol.

Alemanha e Espanha já estive
ram frente" a frente 20 vezes. Foram .

oito vitórias dos alemães, seis em

pates e seis vitórias dos espanhóis.
O último confronto ocorreu na

final da Euro 2008, onde a Fúria
venceu por lxO.

As duas seleções se enfrenta
rão pela primeira vez em uma fase

de mata-mata de Copa do Mun
do. O vencedor estará classificado

para a decisão do torneio no Está
dio Soccer City, em Joanesburgo,
no domingo, 11. A Alemanha bus
ca disputar a sua oitava final, mas

para os espanhóis a classificação
seria um feito inédito. Até hoje, a

melhor-colocação deles no Mun
dial foi no Brasil1950, quando fi
caram com a quarta colocação.

x

ALEMANHA ESPANHA

u

Holanda está de

HOlANDA! Neuer; lahm, Friedrich,
Mertesacker e Boateng;"Shweínsteiger, 1

Khedira, 6til e Kroos; Podolski e Klose,
Técnico: Joachim Low.
ESPANHA:: Casillas; Sergio Ramos,
Piqué, Puyol e Capdevilla; Busquets,
Xabi Alonso, Iniesta e Xavi; Villa e

Fernando Torres. Técnico: Vicente
Del Bosque.
Estádio: Meses Mabhida, em

D�rban;"Ho{árlo: 15h3Q (de BraSl
;

'Ârblt�â��m: Viktor Kassái (HqN)
Eros (HUN) e Tibor Vamos .(HUN).

IVO GONZALES/AGÊNCIA o GLOBO

Lahm, Kiessling, Cacau e Gomez buscam a oitava final da seleção alemã
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Na área

Henrique
Porto

Esporte em livros

Além
de patrocinar nosso futebol amador, o Jornal O Cor

reio do Povo também está investindo na Feira do Livro.
Fui lá na segunda-feira para conferir se havia publica
ções voltadas ao esporte e me surpreendi com a quanti

dade de opções. O futebol domina a área, principalmente com li
vros sobre a Copa do Mundo. Tem obra infantil, em forma de boia,
sobre os maiores camisas 10 de todos os tempos, uma biografia de
Ronaldo Fenômeno. Outros contam a história de grandes times
como Palmeiras, Corinthians, Internacional e Grêmio. Por falar
em Grêmio, na Feira do Livro é possível comprar o livro que Hum
berto Gessinger (palestrante de hoje) .escreveu para os pequenos
torcedores. Também para os gaúchos, existe um livro que conta a

história dos Grenais. Tem até autor que explica como aplicar os

fundamentos do futebol na administração de uma empresa.

. OutrOS temas

Taça O Correio do Povo
Tarde de domingo no campo do João Pessoa. Temperatura agradá

vel, gramado em boas condições, público presente, transmissão ao vivo
na rádio, policiamento garantindo a segurança de todos e em campo'
duas equipes jogando "o fino da bola". Que jogo foi esse entre JJ Borda
dos/Conservas Vida Verde e Flamengo? Um 3x2 para ninguém botar
defeito. Um jogaço DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

na Taça O Correio
do Povo, digno das

tradições do nosso

futebol amador. Em

tempo: neste fim de
semana não haverá
rodada, mas os tor

cedores terão uma

surpresa na edição
de sábado do jornal.

Varzeano
A Comissão Disciplinar Des- f

portiva de Iaragua do Sul mos

trou que não está para brinca
deira. Puniu com a exclusão do

Campeonato Varzeano as equi
pes do Supermercado Branden

burg e do Atlético Independente,
que comprovadamente atuaram

com atletas irregulares. Uma vi
tória da moralidade e da própria
competição, que vinha muito
bem dentro das quatro linhas e

não merecia ser manchada por
acontecimentos extra-campo.

Que fique claro que não
chamei o JJ Bordados/Con
servas Vida Verde de cavalo

paraguaio. Disse que a equipe
precisava mostrar em cam ..

at�, onde poderi�, chegar.
epois do que presenciei do-

'

mingo nó João Pessoa" vi que
podem sonhar alto. Para mim

. o vermelhinho da Tifa Martins
deixou de ser. o azarão para

. se tornar um "pule;.d� dez" na '

'..

,q Correio do .Po�ó.
J

.":, I� .:'

I J • � j J l·· I I t

P lÊMIGA. VARZ NO

Duas equipes são
excluídas do torneio
Times que se denunciaram podem recorrer em 48 horas
JARAGUÁ DO SUL

O artigo 18 do regulamento
do Campeonato Varzeano
deixa claro: é proibido
inscrever jogadores que
foram matriculados em

ligas ou federação. de
futebol. '

Porém,
Supermercado

Brandenburg/Dutra e

Atlético Independente ao

se enfrentarem pela 1 Da
rodada da competição, no dia 26
de junho, descobriram que am

bos tinham atletas irregulares.
Edinei Paulo Antunes de Oliveira,
pelo Brandenburg, e Júlio César
Nicocceli, pelo Atlético, atuaram

das categorias de base do Iuven
tus e não poderiam participar do
Varzeano. A denúncia foi proto
colada na segunda-feira, 28 de

junho, na FME (Fundação Muni

cipal de Esportes).
Apesar disso, no último sá

bado' o torneio seguiu normal
mente e Galácticos, Néki, Bran

denburg e Atlético Independente
conquistaram a vaga na semifi
nal dentro dos gramados. A essa

altura as equipes já não podiam
retirar a denúncia e a mesma foi

julgada na segunda-feira, 5, pela
Justiça Desportiva de Iaraguá do
Sul. Julgamento esse que resul
tou na exclusão dos dois últimos.

A coordenadora de eventos

'da FME, Cleide Mosca, infor
mou que as duas equipes po
dem recorrer da decisão no pra
zo de 48 horas. Ela não sabe se

haverá tempo hábil para julgar
o recurso até a primeira rodada
da sémifinal e, enquanto isso
não acontecer, o campeonato
ficará paralisado. "Essa decisão
não é definitiva. Cabe recurso,

que será julgado pelo Tribunal.
O interesse é fazê-lo o mais bre
ve possível. Mas pode ser que
não tenha rodada no fim de se-

,

mana", avisou.
Até o julgamento, ficam

classificados no lugar dos times
excluídos Ponte Preta e Con
fort Fine. "Provavelmente as

equipes entrarão com. recurso",
acredita Cleide .

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

4 � , c ; 'I J :, � , , , " • J • I ,," J'. J � f í 'I J " .. � I'" ,

ARQUIVO OCP

Brandenburg (E) denunciou Atlético, mas cometeu a mesma irregularidade

RESULTADOS DOS JULGAMENTOS
• Time: Brandenburg
• Jogador: Edinei Paulo

Antunes de Oliveira
• Motivo: inscrição irregular de atleta
• Resultado: exclusão da competição

contra o árbitro.
• Resultado: suspensão de dois jogos

.Time: Néki
• Jogador: Jair Kurten
• Motivo: agressão verbal contra o

árbitro.
• Resultado: suspensão de 30 dias

• Time: Atlético Independente
• Jogador: Júlio César Nicocceli
• Motivo: inscrição irregular de atleta
• Resultado: exclusão da competição • Time: Néki

• Jogador: Gilberto Rodrigues
• Motivo: agressão verbal contra o

árbitro.
• Resultado: suspensão de dois jogos

• Time: Tigre Materiais de Construção
• Jogador: Gilson Theodoro
• Motivo: agressão física

contra adversário
• Resultado: suspensão de um jogo • Time: Brandenburg

• Jogador: Jair Serafim Antunes
• Motivo: agressão física c9ntra o

adversário
.

• Resultado: suspensão de dois jogos

• Time: Ponte PretajConti Elétrica
• Jogador: Dieison Luis da Silva
• Motivo: agressão física e verbal contra

o árbitro.
• Resultado: suspensão de dois jogos • Time: Atlético Independente

• Jogador: Juniomar Viziolli
• Motivo: agressão física

contra o adversário
• Resultado: suspensão de dois jogos

• Time: Ponte PretajContl Elétrica
• Jogador: Fabio Luis Marchynski
• Motivo: agressão física e verbal

I' ..
,

,

. " .

, i .
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DUPLICA Ao BR-280'

Funai e Dnitnão se entendem
Possibilidade de rnudançano traçado pode atrasar liberação de licenças ainda mais

JARAGUÁ DO SUL

Quatro meses. Este
é o tempo que o Dnit
(Departamento Nacional
de Infraestrutura de
Transportes) pode levar
para alterar o projeto
de duplicação.

A
possibilidade está sen

do estudada pelo ór

gão caso não haja um

acordo com a .Funaí

(Fundação Nacional do Índio)
, nos próximos dias. A Funai pede

a- revisão do traçado da BR-280
na região do Morro da Palha,
em São Francisco do Sul, onde
há uma reserva indígena. Se as

negociações não avançarem e o

projeto realmente tenha que ser

modificado, o processo de licen
ciamento corre o' risco de não
ser concluído este ano e as obras
atrasarem ainda mais.

Segundo a gerência de meio
ambiente do Dnitde Brasília, a

comunidade indígena não aceita

que parte do traçado da rodovia

passe por dentro da reserva. Para

garantir a segurança da comuni

dade' o projeto prevê a constru

ção de uma passagem inferior

para pedestres.
No entanto, a Funai defende

que a melhor opção para pre-

servar o trecho seria criar o novo

traçado no entorno da reserva.

Uma alternativa que não agrada
o Dnit, pois o órgão acredita que
essa medida deixará a comuni
dade ilhada e mais exposta ao

trânsito. Ontem, o presidente
substituto da Funai, Aloysio
Guapindaia, não foi encontra

do para falar sobre o assunto.

Enquanto a questão não for

resolvida, não existe previsão de

quando o Ibama (Instituto Brasi
leiro de Meio Ambiente edos Re
cursos Naturais Renováveis) irá
emítír a licença prévia. O licen
ciamento é necessário para que,
seja aberto o edital de licitação,
que permite o início das obras.

Em maio de 2008, a. então
ministra-chefe da Casa Civil, Dil
ma Roussef prometeu, em visita
a Santa Catarina, que o edital de

licitação da duplicação seria lan

çado em outubro daquele ano e

que as obras começariam ainda
em dezembro. Desde então, to
dos os cronogramas anunciados

pelo Dnit foram descumpridos.
• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.cOlD.br

Cronograma
da duplicação
está sendo
descumprido
há mais de
dois anos

GEÓLOGOS DA UFPR DEVEM REALIZAR VISTORIA NO BAIRRO

.. ASSASSINATO

Adolescente
vai para CIP
o adolescente 'de 17

anos que confessou ter ma

tado a facadas o jovem Alan
Andrei Rubol, da mesma

idade, há oito dias no bairro '

João Pessoa, foi transferido
para o CIP (Centro de In
ternamento Provisório) de
Caçador na tarde de ontem.
A Polícia Civil continua in

vestigando o crime e estuda
a hipótese da participação
de uma terceira pessoa no

homicídio. Nesta semana, o

delegado Weydson da Silva
deve concluir a tomada de

depoimentos das testemu

nhas, o que deve ajudar a

esclarecer o caso.

... -;

laudo não registra abalos na Vila Lenzi
JARAGUÁ DO SUL

A Defesa Civil de Jaraguá do
Sul recebeu ontem o laudo feito

por técnicos da Usina Hidrelé
trica, de Salto Pilão, em Ibirama,
sobre os tremores sentidos pelos
moradores da Vila Lenzi nos dias
27 de junho e 3 de julho. O sis

mógrafo não registrou nenhum
abalo acima de um grau na Es
cala Richter no município, o que
aumenta ainda mais o mistério
sobre o fenômeno.

Para descobrir a causa das

vibrações no solo, o órgão de
cidiu contratar uma equipe
de geólogos da UFPR (Uni
versidade Federal do Paraná)
que deverá realizar vistorias
na Vila Lenzi e na localidade
de Tifa Theilacker (bairro Três
Rios do Norte), onde os tre-

mores foram sentidos há três
meses e registrados pelo sis

mógrafo.
Os geólogos paranaenses

também farão uma análise do
relatório elaborado por geólogos
da UFSC (Universidade Federal
de Santa Catarina) sobre os aba
los na Tifa Theilacker. A equipe
considerou a acomodação de
solo como a causa mais provável
dos tremores.

Conforme o coordenador da
, Defesa Civil do município, Jair ,

Alquini, a previsão é de que o

trabalho dos especialistas inicie
nos próximos dias, logo após a

conclusão dos trâmites burocrá
ticos para contratação. "Quere-

'

mos encontrar o porquê desses
tremores o mais rápido possível",
comentou. "Queremo� encontrar o porquê desses tremores", dizJair Alquini
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ES ANAC
r

RAGUA

Nova Suspensão RCS

(Robust Cargo Suspensíon):
A melhor dlrlgllllllclade,
v_Ia ou _.,.egaela.

Voyage a partir de: R$ Novo Gol Saveiro a partir de: R$

30. 9 •
· Relógio digital
· Banco do molorista

com ajuste de altura
· Para-choque na cor do veículo
· Motor 1.0 - 76cv
· Vidros verdes

· Apoio de cabeça traseiros
· Controle interno dos retrovisores
· Porta-malas totalmente
revestido de carpete
· Para-sol com espelho (esq./dir.)

,

· Banco do motorista com ajuste de altura
· Cintos com regulogem de altura
· Para-choque no cor do veículo
· Apoios de cabeça traseiros
· Abertura interna elétrica do porta-malas
· Controle interno dos retrovisores
· Porto-molas totalmente revestido de corpele
· Temporizador do limpador de paro-brisa diant�iro

· Tampa traseira com chave
e amortecedor
· Estepe posicionado sob o caçamba
· Controle interno dos retrovisores
· Apoio lateral de acesso à caçamba
· Banco do motorista com ajuste de altura

OpcIonais:
· Ganchos deslizantes
para amarração de cargo

· Capota marítima
· Janelo traseiro arrediça
· Sensor de estacionamento
· Cabine Estendida

Venha fazer um

EST RIVE
Venha' fazer um

Ofertas válidas até 07/07/10 ou enquanto durarem os estoques. Taxa de 0,99% para Voyage. com60% de entrada e saldoem 24 meses.

Credito sujeito a aprovação. Fotos meramente ilustrativas. Alguns opcionais referem-se à versões especificas. Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOU<SWAGlft

Os Ife,,,.res Gantes
IstãoA",1
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