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oGameOver
.. Acusada de acobertar o esquema de jogos de azar na região, pena para a ex-delegada
.regional JuremaWulf é de seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, por

�.'.. corrupção passiva. Já para o crime de violação de sigilo funcional, a condenação é de
.' �

.. HH H um.anoc.três.meses de.detenção_.Réustêmdireitoaentrar..co,fi.H.recurso.no.T}. .

(Tribunal de Justiça de Santa Catarina) para tentar reverter a sentença,
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FOTOS PIERO RAGAZZI
.

A Feira do Livro acabou. Mas, o evento que este ano recebeu 66 mil leitores, entre eles 30 mil crianças, deu só um até
logo. A edição de 2011 já começou a ser rascunhada. Estrutura e número de convidados devem aumentar.•.•

Entregas devem
ser normalizadas
com contratações
Oito carteiros terceirizados
vão rea liza r o traba I ho até

que os Correios chamem
aprovados-em concurso.

Página 9

Aeroportos do
país estão na

mira da Fifa
Nove das 14 estruturas que
serão utilizadas durante a

Copa do Mundo preocupam
entidade. Página 12

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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O bicentenário da
Revolução Francesa
No dia 13 de julho de 1989, começa

em Paris a comemoração do bicentená
rio da Revolução Francesa, com a. pre
sença de trezentos chefes de Estado. A
revolta, que começou no dia 5 de maio
de 1789 e durou até o dia 9 de novem
bro do ano seguinte, alterou o quadro
político e social da França.

A Revolução é considerada como o

acontecimento que deu início à Idade

Contemporânea. Aboliu a servidão e os

direitos feudais e proclamou os prin
cípios universais de "Liberdade, Igual
dade e Fraternidade" (Liberté, Egalité,
Fraternité), frase de autoria de Jean-Ja
cques Rousseau. Para a França, abriu
se em 1789 o longo período de convul
sões políticas do século XIX, fazendo-a
passar por várias repúblicas, uma dita
dura, uma monarquia constitucional e
dois impérios.

Durante o século XVIII, a sociedade
francesa se dividia em três "Ordens" ou
"Estamentos", típicas do Antigo Regi
me: Clero ou Primeiro Estado, Nobreza
- o Segundo Estado - e Povo, que era

tido como o Terceiro Estado. Cada qual'
tinha suas próprias leis, e era regido por
um rei absoluto que detinha um poder

. supremo independente. O Terceiro Es

tado, no entanto, era o mais pobre e o

único obrigado a pagar impostos.
O estopim para a Revolução ocorreu

em 1787, quando o rei Luís XVI resolve

implantar um imposto sobre a'proprie
dade da nobreza e do clero, para tentar
compensar uma parte do colapso fi
nanceiro que havia acontecido no ano

ariterior.

J

GUER

Américas x Eixo
No dia 24 de janeiro de 1942,
"O Correio do Povo" traz na

primeira página: já estava

redigido o projeto que tratava
do rompimento das nações
americanas com os países
que compunham o "Eixo", na
Segunda GuerraMundial.
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DIVULGAÇÃO

Um escritor de' contradicões
�

Franklin Távora, o primeiro escritor brasileiro a retratar

o cangaço nordestino, tinha certa aversão ao estilo literá
rio de outro dos grandes autores do país: José deAlencar.
Franklin criticava assiduamente o colega do movimen-
to romântico, por acreditar que as histórias deviam
sermais realistas e menos idealizadas.

Suas fortes opiniões fizeram com que pendesse
entre o romantismo e o realismo, com uma literatu
ra baseada no "Projeto de uma Literatura do Norte".
Essa região foi a escolhida por ter sido a que menos
foi explorada pelos brancos europeus - assim, pre
zando pelo pitoresco e o peculiar, ele pôde expressar
os costumes, as características e a realidade do Norte
e Nordeste brasileiro.

,-

Apesar de um grande envolvimento com a causa

realista, a obra de Franklin Távora é considerada ro

mântica devido ao fato de conservar o caráter linear
e a temática amorosa que marcam a escola romântica
brasileira. Dentre seus principais romances, estão "O Ca

beleira", sua obra-prima, "O Matuto" e "Lourenço".

"0Cabeleira", um de seus romancesmais importantes, combina o realismo
das descrições com uma história romântica idealizada

PELO MUNDO

1713
Tratado de Utrecht
No dia 13 de julho de 1713, é assi

nado o Tratado de Utrecht. O tratado
marcou o fim da Guerra da Sucessão

Espanhola, que começou em 1701 e

se tratou de um conflito entre várias

potências europeias. Foi também
através desse tratado que a Inglaterra
conseguiu da Espanha o estreito de
Gibraltar e a ilha da Majorca.

1793

Assassinato de Marat
1901

Santm-Dtmxt fI11 Paris
No dia 13 de julho de 1793, morre No dia 13 de julho de 1901, o bra-

assassinado o médico e jornalistafran- sileiro Alberto Santos-Dumont con

cês Juan Pablo Marat. Junto com Dan-
-

torna a Torre Eiffel com um dirigível,
ton e Robespierre, Marat foi uma das. mas acaba caindo na altura de Bou-

.principais figuras da Revolução Fran- logne. Três meses depois, no dia 19 de
cesa. Ele foi assassinado por Carlota outubro, ele tornaria a realizar o feito,
Corday, que deu grande suporte à mo- com o Dirigível n06. Desta vez ele te

narquia na época e seria guilhotinada ria sucesso, e venceria assim o prêmio
quatro dias após amorte deMarat. Deutsch, no valor de 100.000 francos.

HISTÓRIA SINGELA
Quem está acostumado a passar pela rua Epitácio Pessoa raramente presta atenção
em uma pequena casa de cor rosada, que parece simples; apesar de diferente, e
ainda assim é uma das construções históricas mais importantes da cidade.
Construída em 1923, a casa deBü m- pertencia originalmente a Emilio Stein,
e passou por vários membros da família Dornbusch através de herança antes
de chegar ao proprietário atual, aAdministradora Hancar Ltda. O edifício foi

adquirido pela empresa em 1992, por um preço de Cr$ 2.129}OO.
Construída em alvenaria e de ornamentação singela, sua peculiaridade pode ser

percebida principalmente por detalhes como os motivos florais que lembram a

"cruz de Santo André", na parede frontal da casa.

Cumprindo o prometido
A transferência da capital federal para o Planalto Central já estavaprevista no artigo 3.°
da nossa primeira Constituição republicana, de 1891, e foimantida nas Constituições
de 1934 e 1946. Em um comícío, rio dia 4 de abril de 1955, em Jataí, Goiás, Juscelino
Kubistchek jurou que iria "cumprir a Constituição", inclusive o esquecido artigo.

PIERO RAGAZZI
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economista presidente daAcijs Advogado,

OAB deJaraguá
doSul

o mundo assombrado pela corrupção
coisa pública? Os meios de informação nos bom
bardeiam com banalidades e lugares 'comuns que
nos. sugerem que a corrupção na administração
pública prospera porque as consequências de ser

descoberto e punido são leves em relação às van

tagens. No entanto, ninguém se interroga sobre a

correlação entre níveis de corrupção e grau de su

perioridade dos salários privados em relação aos

públicos, assim como favoritismo político, impre
visibilidade do. sistema judiciário e outras coisas do

gênero. Cabe perguntar-se se existe alguma relação
conceitual entre um miserável que se corrompe

por um pedaço de frango - por ques
tões de sobrevivência - com aquele
que faz parte do topo da pirâmide
social, que conscientemente usa os

mecanismos da corrupção para se

enriquecer a custa da miséria dos
outros. Como podemos explicar isso
às crianças e aos acadêmicos nas
universidades? Há possibilidade de

ampliar a consciência cidadã a partir
da constatação de que a economia
caiu nas mãos de grandes grupos
privados (globais ou locais) que se

apropriaram de altíssimas taxas reais
de benefícios como parte do proces

so de depredação geral dos tecidos produtivos, qui
tando ao Estado, nesse intervalo, sua capacidade
de resposta social? Falar de corrupção apenas em
termos morais e éticos não basta. Ela excede a sim

plificação do fenômeno. Porque o flagelo da cor

rupção não apenas atinge o comportamento polí
tico-econômico da sociedade, senão que se afunda
na essência da decomposição cultural desta, que
inclui o declínio de crenças coletivas igualitárias
e solidárias, substituídas por diversas formas de
amoralidade e egoísmo dissociador. Cultuar o

"triunfador" em paralelo ao desprezo pelo "per
dedor" é o que resta de uma trama complexa de
um modelo que pauta seu sucesso na liquidação
das normas e na invasão criminosa do tecido
social. Que armas o expectador impotente pode
usar contra uma força descomunal que ultrapas
sa seus sentimentos de justiça, principalmente
quando a ilegalidade se transforma no terreno

natural dos negócios?

As
políticas neoliberais são resultado de um

processo criminoso levado ao extremo por
grupos e corporações globais, que, na sua

voracidade ilimitada por lucros, terminou
desencadeando a crise atual, não apenas econô
mica, senão também política e cultural. O concei-
to de modernidade envolve todas essas questões,

.

principalmente para os intelectuais contemporâ
neos, que devem enfrentar o desafio de entender
o atual processo civilizatório. O neoliberalismo
afirmava que "os estados-nações converteram
se em unidades de operações artificiais, inviáveis
numa economia global", e, ao mes

mo tempo, num ufanismo quase
religioso, modelava uma sociedade

pós-capitalista sem identidades na

cionais, em função da obsolescência
do Estado, de modo a vislumbrar um
novo mundo utilitarista sem cren

ças coletivas baseado na economia
de mercado. No entanto, tal visão
terminou se transformando numa

armadilha mortal. A civilização en

trou no terceiromilênio descobrindo
que o processo neoliberal tanto alar
.deado, que criminalizava o Estado e

tentava impor as forças irresistíveis

.

do mercado sobre a soberania política das nações,
foi orquestrado por um processo de corrupção sem
limites - estreito noivado entre os delinquentes
públicos e a globalização - que causaram uma vio
lenta concentração de renda por parte" de grupos
privados não muito longe das organizações crimi
nosas.

Quando falamos de corrupção, devemos entendê
la não como um ato isolado, e sim como um fato
social predominante num determinado contexto

socioeconômico. O corrupto não é apenas fruto
de pequenas infidelidades. Ele é resultado, como
diz Frei Beto: "de detalhes que se lhe acumulam na

alma, como levar vantagem num negócio ou trair a
confiança alheia. Não é o dinheiro que destrói sua
moral. E a ganância, a arrogância, a convicção que
émais esperto que os demais".'Tal doença não é ex
clusiva do setor público, ela contamina o universo
do setor privado e das instituições não governa
mentais. Por que então colocamos nossos olhos na

IMAGEM DO DIA

"
Falar de corrupção

apenas em
termos morais e
éticos não basta.

Ela excede a

simplificação do
fenômeno

"

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, "CPF e * telefone (* não serão publicados).

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

ED ITAL .

PREGÃO PRESENCIAL N° 97/2010
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Tipo: Menor preço POR LOTE

OBJETO: Aquisição de CONCRETO USINADO FCK 30,0 MPA CONVENCIONAL,
.

destinados para uso da Secretaria de obras e Urbanismo, conforme especificações no

ANEXO II deste edital e Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de
17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002, DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00hs do dia 26 de julho
de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua
Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura
dos envelopes serão as 09:30 hs do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de
Licitações e Contratos, VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 90.000,00 (noventa
mil reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no

seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de'
Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 07 de julho de 2010.
.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

SERViÇO
.:

ANAlJSTJ' TÉ,nNI
Concurso públiCO
para cargo na SOR

Está aberto o concurso público para o car
go de analista técnicoem gestão do desenvol
vimento regional, para o quadro de pessoal
das SDRs (Secretarias de Desenvolvimento
Regional) do Estado. Pará participar do con

curso, o candidato deverá ter diploma de gra
duação superior. O formulário de inscrição
deverá ser preenchido exclusivamente pela
internet e está disponível no portal http:/ /
wwwaocp.com.br/, até de 12 de agosto. A
taxa de inscricão é de R$90.

GU/�HJ,\Mlfn'N�

Inscrição aberta para
o Moda Vanguarda

Estão abertas até o dia 30 de agosto as

inscrições para um importante evento de
moda no Sul do país pelo site www.guarami
rimmodavanguarda.com.br. O Guaramirim
ModaVanguarda, que acontece de 17 a 19 de
novembro,vai reunir os acadêmicos demoda
com a intenção de revélar talentos e projetá
los para o mercado de trabalho. Qualquer
acadêmico do curso demodapode participar
do evento que também terá prêmios para o

vencedor. As inscricões são gratuitas.

ElEi ES ,·�o

Solicitação para votar
em trânsito abre dia 15

EMAGO o

Curso de Ritmo e

Criação no Orbitato
o Orbitato (Instituto de Estudos em Ar

quitetura' Moda e Design), de Pomerode vai
. promover uma oficina de Ritmo e Capaci
dade Criadora, ministrada pelo multi-instru
mentistaMauroRefosco. Incentivar a criação,
o trabalho em grupo, a liderança e a inspira
ção pormeio do ritmo, utilizando-o de forma
desenvolvedora e disciplinar são alguns dos
objetivos do curso. As aulas serão nos dias 8
e 9 de agosto. Outras informações podem ser

obtidas pelo telefone (47) 3395-0447.

Os
.

eleitores que precisarem votar em

trânsito nas Eleições 2010 poderão solicitar
a habilitação do título em qualquer cartório
da Justiça Eleitoral entre 15 de julho e 15 de
agosto, mediante a apresentação de um do
cumento de identificação. No pleito deste
ano, o eleitor que escolher o voto em trânsito
poderá votar somente para presidente e vice
presidente da República, em capitais dos es
tados ou do Distrito Federal que não sejam o

município de seu domicílio eleitoral.
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enadora por quatro'meses
A tucana Niura Demarchi assume hoje a vaga de Raimundo Colombo

JARAGUÁ DO SUL

Nos prúxlmos 120 dias,
o Vale do Itapocu terá

uma representante
em Brasnia. Segunda

suplente, Niura
Demarchi (PSDB)

assume hoje no Senado
a vaga de Raimundo
Colombo (DEM), que
se licenciou para a

campanha ao governo do
Estado. Ex-vereadora e

secretária Regional de
Jaraguá do Sul, Niura

sabe que está impedida
de apresentar emendas
em benefício do Vale do
Itapocu, mas acredita
que poderá levar as
demandas da região

para a capital federal.

• Giovanni Ramos .

giovanni@ocorreiodopovo.com.br

o Correio do Povo: Como veio o con

vite para assumir a vaga de Raimundo
.Colornbo (DEM) no Senado?

Niura Demarchi - A possibilidade
existia desde que o Colombo foi eleito.
Durante o período em que fiquei à frente
da SDR, havia sido comentado a ideia do
convite para 2010. Nós, da tríplice alian

ça, conversamos sobre isso nas últimas
semanas e o Casildo Maldaner (primei
ro suplente) concordou com a proposta.
Ele achou importante a nossa região ter
um representante.

OCP: O que a senhora pretende fazer
durante os quatro meses de mandato?

ND: Hoje a região possui demandas
muito claras na infraestrutura, é por aí

que a população espera de um repre
sentante em Brasília. Temos que pensar

.

na segurança, não apenas no combate
à criminalidade, mas no direito de ir e

vir. O governo federal precisa entender
a necessidade urgente da duplicação da
BR-280.

Além disso, sempre foi uma defenso
ra da educação. Vejo uma necessidade

regional, tanto da classe trabalhadora

quanto empresarial, de um ensino téc
nico gratuito. Hoje, quem quiser se qua
lificar, precisa pagar muito caro por um

"

Data: 27 a 29 de julho ·19h às 22h30min

local: XP Investimentos

Investimento: 10x R$25.00

m�·
.

Inscri��es: 30557101

"

PIERO RAGAZZI

Não podemos ter
mais isolamento de
partidos, de forças.

"

Temos o dever de trabalhar
para que os recursos sejam
enviados após novembro,
mesmo que eu não esteja

mais no Senado

Essa oportunidade
em Brasília é uma
virada na minha
carreira política.

"

"

reforma política e administrativa mui
to forte. Deu espaço para lideranças de
várias regiões se manifestarem. Na nos

sa região, tivemos grandes conquistas,
duas rodovias (SC-474 e SC-413), as re

formas nos hospitais de Iaraguá do Sul,
melhorias em todas as escolas da rede
estadual. A descentralização proposta
pelo Luiz Henrique viabilizou a vinda
desses recursos para o Vale do Itapocu.

OCP: O que a senhora acha que pre
cisa ser feito para melhorar as secreta
rias regionais?

ND: Precisa cada vez mais de auto

nomia. Ainda temos algumas demandas
centralizadas em Florianópolis . .A saúde
é um exemplo. A gestão precisa ser feita

por aqui.

OCP: Uma avaliação da política local
e da atual administração em Jaraguá do
Sul.

ND: Eu acredito na qualidade das

pessoas. Toda gestão pode e deve ser

melhorada sempre. A Câmara de Vere
adores possui um papel fundamental,
que é o da fiscalização. Acreditamos que
nós temos que convergir pelo que é jus
to. O que é bom para população deve ser

feito.. O que não é, deve ser descartado.
,;,

..

bom curso no Senai, no Senac. da tríplice aliança, uma coligação que
deu certo. Não podemos ter mais iso
lamento de partidos, de forças. A nossa

região pode e deve eleger pelo menos

dois deputados estaduais. Temos pesso
as qualificadas para isso.

OCP: O que é possível ser feito nos

quatro meses de mandato, já que a lei
eleitoral proíbe emendas parlamenta
res, e também ao orçamento neste pe
ríodo?

ND: Temos consciência que em qua
tro meses pouco pode ser feito de con
creto, e a liberação dos recursos é limi
tada. Mas um parlamentar pode atuar

junto aos ministérios, dentro dos ga
binetes, para encaminhar propostas e

projetos futuros. As demandas da região
estão lá, já foram apresentadas. Temos o

dever de trabalhar para que. os recursos
.

sejam enviados após novembro, mesmo
que eu não esteja mais no Senado. Tem

que começar.
Também pretendo levantar algumas

bandeiras. Além da educação, quero
apresentar propostas para uma política
mais eficiente: O serviço público precisa
ser melhor. A nossa região produz muito
e pouco retorna de Brasília. A divisão do
bolo precisa ser repensada. Quero lutar
por isso.

OCP:A senhora atua como assessora

do deputado Nilson Gonçalves (PSDB),
de Joinville. Irá fazer campanha para
ele?

ND: Na minha condição de senadora
interina não posso fazer campanha par
ticular por um candidato. Espero, sim,
que o Nilson Gonçalves seja reeleito e

vamos ajudar o Irineu Pasold a vencer

na região.

OCP: E depois dessas eleições? Qual
o futuro político de Niura Demarchi?

ND: Minha preocupação agora é com
o Senado. Depois de cumprir o mandato,
verei qual o caminho a seguir. Mas com
certeza essa oportunidade em Brasília é
uma virada na minha carreira política.
Ela será fundamental para as próximas
ações.

OCP: Qual será a participação da se

nhora na campanha deste ano?
.

ND: Estarei trabalhando pel� vitória

OCP: Uma avaliação do governo Luiz
Henrique da Silveira.

ND: Nesses oito anos, tivemos uma
�

. , ...
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ca rol ina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
n Fig

Vereador
Francisco

Alves (PT) levou ao

conhecimento do ge
rente de Desenvolvi

mento Ambiental da Fatma em

Joinville, José Cardozo, caso de

degradação ambiental no final
da rua Lilia Ayroso Oeschler, no
bairro Ilha da Figueira. Um gru
po de moradores acompanhou
o vereador na reunião, na última
sexta-feira, em que Cardozo se

comprometeu em dar um pare
cer no prazo de dez dias.

Um documento entregue a

ele pelos moradores relata que
uma empresa vem realizando

extração de areia autorizadapelo
órgão, provocando desbarran
camento e a destruição dos ter
renos da região. Anteriormente,
o documento já havia sido en

tregue ao presidente da Fujama
(Fundação Jaraguaense de Meio

FALA Aí!

Apesar de ser privado,
ele recebe uma

grande quantidade de
recursos públicos

JIM!\\tt NEGHEaaON (PMJOB}, PARA fJJJiM
",tÃQ t. VAliOO (l AR"GUMENtO DE QU"S

OS VE.f!l!iP�OOR_ES N.Ao POOr&RlAM TONtAA
f'MU NA.'QUeSTÃO DO eSTA:ClONA·
MiNTO DO HOSPfrAt. SÃO JOSE

Ambiente), César Rocha, e ao di
retor daDefesaCivil, JairAlquini.
Há casos em que os moradores

perderam faixas de 40 metros de
terreno, foram destruídas áreas
de lazer, e a degradação avança
ameaçando derrubar os muros

das casas. Os moradores tam

bém apresentaram um parecer
da Defesa Civil encaminhado a

Rudiberto Gaedtke, morador da
rua Guilherme Tank, onde tam
bém há propriedades atingi
das. Nele, três engenheiros civis
constatam O' processo erosivo,
o tombamento de árvores de

grande porte na margem do rio
e a iminência de tombamento
de outras.

'

O parecer' aponta, ainda, a
necessidade de medidas cor

retivas, como a elaboração do
Prad (P,rojeto de Recuperação de
Área Degradada), desobstrução

ARQUIVO OCP

Dissemhl0U
Vereador Mauro Bramorski (DEM) protocolou na Câmara

de Massaranduba proposta da lei antifumo. O projeto é seme

lhante aos que foram aprovados pelos vereadores de Jaraguá do
Sul e Guaramirim, proibindo o consumo de cigarros e derivados
do fumo em espaços públicos e privados de uso coletivo. O de
mocrata espera que o texto entre na pauta na sessão de quinta
feira, a última antes do recesso parlamentar.

PAVIMENTAÇÃO
�==.�?======�������

II

Ira
do leito do rio, enrocamento da

margem do rio, recomposição
da mata ciliar, corte de árvores

que estão ameaçadas e licencia
mento autorizado pela Fujama.

Cardozo informou aos mo

radores que o leito do rio é de

propriedade do Departamento
Nacional de Produção Mineral,

.

assim como uma ilha no lo
cal que eles acreditavam ser de

propriedade de um empresário
local. O gerente da Fatma comu
nicou que vai pedir um laudo
técnico ao geólogo da fundação
e prometeu providências.

"Procuramos a Fatma por
que o laudo da Defesa Civil con
firma a degradação ambiental,
os moradores estão realmente

preocupados com a situação e

infelizmente não haviam obtido
um retorno mais efetivo da Fuja
ma", comentou Alves.

No páreo
Ex-presidente do PT de Iara

guá do Sul e vereador na legisla
tura 2005-2008, Marcos Scarpato
é candidato a deputado estadual.
Mas não se inscreveu pelo dire
tório local, que tem como pos
tulante a uma das 40 vagas Leo
ne Silva, representante da área
cultural. Scarpato concorre por
São Francisco do Sul, para onde
transferiu seu domicílio eleitoral.
Em 2002, fez 18.854 votos como

candidato a deputado federal.

DIVULGAÇÃO

PAC
Prefeito NilsonBylaardt (PMDB)

e integrantes da sua equipe par
ticiparam ontem de reunião para
apresentação do PAC 2 (programa
de Aceleração do Crescimento), na
Assembleia Legislativa. O encon-.
tro serviu para orientar municípios
com menos de 50 mil habitantes
sobre o processo de captação de re

cursos, que poderão ser investidos
na compra de equipamentos para
recuperação de estradas, pavimen
tação e urbanização.

DIVULGAÇÃO

O asfaltamento de cinco quilômetros da Rua Lauro
Zimmermann, nos bairros Escolinha e Guamiranga, foi
entregue no último sábado. Foram Investidos cerca de R$
3 milhões na obra. A data de inauguração foi escolhida em
homenagem ao ex-prefeito José Prefeito Aguiar Idir.), que
completou 79 anos de idade. Morador do bairro, ele é pai
do atual vice-prefeito, AltairAguiar (PPS), e deu início a

pavimentação da rua em 1985. "Eu não imaginei que ia estar
vivo para ver este sonho realizado", disse o ex-prefeito.

, Rotató,ria
Vereador Lorival Demathê

(PMDB) esteve ontem no Dnit

(Departamento Nacional de In
fraestrutura de Transportes), em
Joniville, buscando informações
sobre o projeto para construção
de uma rotatória na BR 280, entre
os bairros Nereu Ramos e Ribei
rão Cavalo. O supervisor do Dnit,
Antônio Carlos Bessa, informou
que a obra consta no chamado
Crema 2 (Contratos de Recupera
ção e Manutenção das Rodovias).
O projeto, segundo ele, está na

etapa de análise e o lançamento
do edital de licitação está previsto
para o mês de',setembro,

Hospi
Repasse de R$ 1 milhão para o

Hospital e Maternidade São José
foi aprovado por unanimidade

pelo plenário da Câmara. A verba
é proveniente do Fundo Muni

cipal de Saúde e será destinada
à compra de equipamentos e às
reformas do hospital, uma parce
ria da iniciativa privada e poder
público. O projeto acabou por re-

_

acender o debate sobre o rompi
mento do contrato com aAdadefi
para gerenciamento do estacio
namento do hospital. O que, no

entanto, não interferiu na aprova-'
ção do repasse. O diretor do hos

pital, Maurício Souto Maior, foi
convidado pela Câmara para dar

explicações sobre a polêmica.
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CHARGE

ELA EST61/E,�
FEIRAto
UVRO!

DO LEITOR

Informatização do
processo judicial

Quantas vezes nós, operado
res do Direito, já nos deparamos

. com afirmações e indagações
sobre o Poder Judiciário, não só

.

questionando a Justiça de uma

forma geral, mas principalmente
a-morosidade e a transparência
dos processos judiciais?

Em relação à Justiça é nosso

dever acreditar e transmitir para
terceiros a credibilidade que o Po
der Judiciário merece dentro do
Estado Democrático de Direito.

Porém, talvez a

resposta mais difí
cil seja como con

ciliar, a dignidade
da pessoa humana
com a morosidade
e· a transparência
dos procedimen
tos judiciais. E isso
ocorre, fundamen
talmente, em 'razão
de não termos até
o final de 2006 e

início de 2007 ne-

os autos, carimbá-los etc., sem

pre foi semelhante ou igual .
Assim, visando justamente' à

modificação do procedimento e

a celeridade dos processos judi
ciais' foi sancionada em dezem
bro de 2006 a Lei n,v 11.419, que
dispõe exatamente sobre a infor

matização do processo judicial.
E, de fato,mencionadasmetas

são viáveis, pois a Lei 11.419/06
nos traz alterações importantes,
conforme ressaltamos algumas

a seguir: possibi
lidade do uso do
meio eletrônico na

tramitação dos pro
cessos judiciais, co
municação de atos

e transmissão de

peças processuais;
assinatura eletrô
nica, com identifi

cação inequívoca
do signatário, para
concretização dos

'

atos processuais;
as cartas precatórias, rogatórias
e de ordem também poderão ser

enviadas e cumpridas através
dos meios eletrônicos.

De fato, esse novo panora
ma mostra que estamos diante
de um futuro promissor, com

a prestação jurisdicional rápi
da, eficiente e de qualidade, de
forma transparente através dos

portais dos Tribunais, democra
tizando o acesso à Justiça.

"
Esse nove

panorama mostra
que estamos
diante de um

futuro promissor,
com a prestação
jurisdicional

rápida, eficiente e

de qualidade

"
nhuma modificação significativa
sobre esse aspecto.

Melhor explicando: até então,
as únicas consideráveis altera

ções foram apenas nas tecnolo

gias utilizadas para a elaboração
das peças processuais e demais
atos judiciais.

,-

Percebe-se que para qualquer
uma das tecnologias supramen-

.

cionadas, atémesmo o computa
dor, o procedimento burocrático
de protocolizar uma petição, fu
rar as folhas, numerá-las, autuar' Rony Vainzof, advogado e professor

deDireito Eletrônico

EDITORIAL

2014 é logo ali
Terminou neste domingo a primeira Copa do custam caro, não apenás no lado financeiro,

Mundo realizada no continente africano. Foi um com as obras ficando cada vez mais caras, mas

show do esporte, da economia e da democracia. também representam um prejuízo incalculável

Apesar dos temores, nenhum incidente capaz de para a imagem do país pelo mundo afora.

apagar o brilho da festa aconteceu. Pois, então, Em setembro, inspetores da Fifa visitarão

agora as atenções estão voltadas para o Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro para esmiuçar cen
sede da competição em 2014. Até agora, mui- tros de convenções, hotéis e locais capazes de
tos alertas foram feitos quanto aos atrasos dos sediarworkshops, cerimônias e reuniões com as

cronogramas e de obras essen- .; cidades-sedes. A entidade quer
ciais para realização do evento. avaliar e discutir o andamento
A preocupação passa por itens dos projetos a cada seis meses,
como estádios, transporte, hos- com os participantes. A tole-

pedagem e segurança. Quase
-

rância serámínima.
dois anos e nove meses após o Sediar uma Copa significa

.

Brasil ter sido aprovado como hospedar 32 equipes e suas co-

sede de 2014, poucas reformas mitivas durante um mês e criar
e construções de estádios e ae- estrutura para a realização de

roportos saíram do papel. 64 partidas, que serão trans-

No Brasil, existem mais recursos de teleco- mitidas pelo mundo inteiro. A expectativa é que
municações, energia e transporte do que naÁfri- o evento traga mais de 500 mil turistas ao país.
ca do Sul. Mas, os dirigentes da Fifa não se can- Isso tudo vai fazer comque o governo invista em
sam de dizer que os aeroportos são uma grande infraestrutura de modo mais acelerado, mas é

preocupação, e alertam que os estádios preci - preciso ficar de olho para saber como e onde os

sam seguir o cronograma estabelecido. Atrasos recursos serão investidos.

DO LEITOR

Eu sei o que vocês fizeram
no século passado'

Queria poder incluir uma trilha sonora, es

pecial para esses próximos momentos que pas
saremos juntos a partir de agora, quando você

começou a ler o que estou querendo comentar.
E eu quero dizer que, na contramão, acho que
estamos andando para trás. Veja se não. Qual-
quer coisa hoje é qualquer coisa!

.

Revolucionários, quem? Lady Gaga? Brit

ney Spears? Amy Winehouse? Por causa do

quê? Ok, elas são legais, jovens, .

ricas, excêntricas, algumas até
bonitas. ou talentosas. Mas elas

passam, e passarão, descartá
veis, ou como pequenos verbe
tes da enciclopédia do compor
tamento humano.

PaI outro lado,. e nem pre-
-

. cisamos atravessar o Atlântico

para achá-las, por aqui e lá ti
vemos mulheres absurdamente
fantásticas, inteligentes, astu

tas, revolucionárias, líderes.
Sempre tive verdadeiro fas-

cínio pelos anos 30, 40, 50. Pela arte, pela lite
ratura, pelas loucuras daqueles malucos sobre
vivendo ali entre guerras, mulheres e homens.
Criando grandes histórias, já a partir de suas

próprias vidas, assinando seu nome de modo
único.

Tantas! Pagu, Chiquinha Gonzaga, Luz Del

Fuego, CarmenMiranda, Maysa, Dolores Duran,

Dalva, Ângela, Elza, Leila Diniz, Cacilda Becker,
Carolina de Jesus, Lygia Fagundes Telles.

Falo daqueles tempos que também não vivi,
mas que são a origem de tudo, e algo mais pro
fundo, mais intenso, passional. Falo da vida.
Falo do que vemos, do que estamos ouvindo,
hoje, das histórias que lemos sobre um mundo
ficando sem graça, sem tempero, sem cheiro

que não o de esgoto.
-

Sinto que podemos estar nos
perdendo em meio à intensa ra

pidez e voracidade.
Gostaria de comemorar

avanços mais do que funda
mentais que conseguimos dia

após dia. Mas não vejo por que
eu não possa desejar mais de
tudo isso. Vejo a foto de Dilma
entre os homens do presiden
te, e não a vejo se destacando
entre eles. Vejo lindas atrizes,
coitadinhas, chegando para
contracenar com Fernanda

Montenegro, Marília Pera, CleideYáconis. Lin
das continuam, salvo raras exceções, ofusca
das pelo verdadeiro talento. Vejo Daníelas, Ive
tes, Claúdias em todos os lugares. Mas foi Rita
Lee a ovelha negra. E é Hebe Camargo quem
pilota o sofá tentando se manter em algum ho
rário, guardando sua biografia de ouro.

"
Vejo Danielas,
Ivetes, Claúdias
em todos os

lugares. Mas foi
Rita Lee a ovelha

n�gra

"

Marli Gonçalves, jornalista

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



11/1/1.i:LI/IIJI�

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 13 de julho de 2010 Segurança 7

_ Justiça determina que ex-delegada regional JuremaWulf cumpra pena em regime fechado
JARAGUÃ DO SUL

fI

Oito condenados naGameOver

A Justiça condenou oito
pessoas acusadas de
participarem do esquema
de jogos de azar. A sentença
saiu na úttima sexta-feira, 9.

decisão foi emitida pelo
juiz da Vara Criminal
Bruno- Makowiecky Sal
les e aconteceu um ano e

oito meses depois que a Operação
Game Over foi deflagrada peloMi
nistério Público.

Entre os condenados está a

ex-delegada regional JuremaWulf,
acusada de acobertar o esquema
de jogos de azar. Ela foi conde
nada a seis anos e oito meses de
reclusão em regime fechado por
corrupção passiva e a um ano e

três meses em regime semiaberto

porviolação do sigilo funcional. Os
réus têm direito a recorrer da deci-

- são em liberdade.
A ex-delegada regional e o bi

cheiro Ademir Bell, o Ade, são os

únicos que receberam pena a ser

cumprida inicialmente em regime
fechado. Outros seis receberam o

benefício do. regime semiaberto
ou aberto. Um deles, Jair Bell, foi
absolvido da acusação de lavagem
de dinheiro.

'

A partir da sentença, os con

denados têm até oito dias para
ingressar com recurso no TJ ISC
(Tribunal de Justiça de Santa Ca

tarina). As. penas passarão a ser

aplicadas somente depois que sair
.

a decisão final do TJ e se os JUÍZes
mantiverem a decisão de primeiro
grau.

Mais 12 indiciados aguardam
a decisão da Justiça sobre o caso.

Eles estão arrolados em outro pro
cesso penal, que investiga pessoas

.

supostamente ligadas a José Wo

dzinsky, o Zeca Bicheiro. Jurema
é a única que responde nas duas

ações. Se for condenada também
no outro processo, a pena dela
deve ficar aindamaior.A ação está
na fase final, mas não existe data

para o julgamento.
Ontem, os defensores de Jure

ma Wulf não foram encontrados

para falar sobre o assunto. Procu
rado pela reportagem, o policial
civil Adilson Macário disse que as

advogadas responsáveis pelo caso

devem ingressar com recurso no

TJ nos próximos dias.

• Oai.elJllghelini
daiane@ocOrreiodopovo.com....

.. .

Jurema foi condenada por acobertar o esquema de jogos de azar
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cve Imperatriz
Embarques e desembarques

em Jtajaíl5C

241dez Natal
Sdias . " ...,._..Apaltirde0+1OXRS147,73
hajafIBúziosISantos/ltajai
_US$790.cabine lnlemasuperiorcategoria I

.10/jan, 7, 21/fev
adias ..__ __ _..A�ltirdeO+l0x RS 202,14
hajai/VitóriaIBúzmlPraiaPrivativa/Santos/ltajaí
�US$1.081,cabine internacategoria t

24,11/jan
8dias..__� ..._.. ",,_.�_....Apartlrfk0+10x RS222,53
IlajaiIMontMlêuIBuenosAires ISanto!l/ltajaf
IàwUS$ll90,cabine interna categoria t

7/marCamaval
adias .� _. ........Apartirtk0+1OX R$235,62

"'MonteliklêuI BuenosAfleSlSantos/ltajar
BB!US$l.l6O. cabine internacategoria l

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 13 de julho de 2010

Sistema .

TUdo Incluído
.

Os únicos queIncluem refeiçõese bebidas a bOrdo.
Aproveite as saídas de Itajaí e São Francisco o Sul. � mais barato.

Economize no preço embarcando pertínho de casa e esbanje na emoção.

CVC Horízon
Embarques e desembarques
em São Francisco do SuVS(

2,8,14,20,26/fev
7 dias._ � � " " " " � � A partirde0+10x R$ 157,08
São F. doSul!Vitória I Rio deJaneiro!Praia Privativa ISantos I São F. doSul
Base US$ 840, cabine interna categoria K

lO, 16/dez
7 dias." � ,_." � _ " : � A partir de0+lOxR$172,04
São F. doSul IVitória ! RiodeJaneiro/ Praia Privativa/Santos I São F.doSul
Base USS 920, cabine interna superior categoria J

4/mar Carnaval
7 dias'�"''''''M''''''''''''''''''�''''_''_'''�'''''''''''''' A partirde0+10x RS 185,13
São F. doSul/Vitória IRio deJaneiro I Praia Privativa/Santos ISão F. do Sul
Base US$ 990, cabine interna superiorcategoria J

-

221dez Natal
7 dias � M � A partir de0+10x RS 201,96
São F. doSul/Vitória / Rio de Janeiro / Ilhabela ISantos I São F. do Sul
BaseUSS 1.080. cabine interna superiorcategoria H

...'-------

Consulte�u ag nte de viagens
Araranguá - Supermercado Manenttl 48 3527-1717

Balneário Camboriú Shopping ." 47 3405-6444

Blumenau - Shopping Neumarkt... 47 2102-5050

Chapecó - Av. Nereu Ramos 49 3322-8151

Cridúma - Av. Getúlio Vargas 48 2101-0303

Florianópolis - Beiramar Shopping 48 2108-2525

Florianópolis .. Floripa Shopping 48 3202-9999

FJorianópolis - Shopping Iguatemi 48 2108-6464

Jaraguá do Sul- Shopplng Brelthaupt., 47 3055-0667
Joinville - Garten Shopping " 47 -3043-9166

Joinville .. Shopping Mueller 47 2101-1515

São José - (entro Comercial Campinas... 48 2108-0699
'

Tubarão - Farol Shopping " 48 3052-3101

I
Ou acesse I

www.cve.com.brlse f

Os-oresl.1IeS
lltão.,., ...

e compre on-líne Sonhé com o mundo.
A gente Jeva você.

� por pessoa em cabine dupla, sujeitos ij alteração sem plévio aviso. Valores
em r� roovertídos. pela cotação tUllsmo do dia 06/07m10 US$ ',00= RS 1,87
queserão fe<:alculadospelo câmlíJO do dia da (Om�. Oferta de lugares rlOlitados
e.reserVilS sujeitaS" ronfiunação. Taxas poIlUárias.e de.serviço n� estão illduídas.
F'tnanclamentOsCOOl cartõesdeoédito, cheque pré-datado ou boleto bancário .
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EntregasdevemSernOI&lltalizadas
Licitação permitiua contratação de oito carteiros, que devem amenizar o problema
JARAGUÁ DO SUL-

O cenário da manhã de
ontem, na agência dos
Correios, não lembra nem

um pouco a situação de
algumas semanas atrás.

A mudança ocorreu porque o

problema da falta de funcioná-
. .

rios parece estar resolvido. Desde
.

o final do ano passado,'havia um
déficit de pelo menos oito cartei
ros em Jaraguá do Sul- agora, uma
empresa terceirizada está suprin
.do a necessidade de entregadores.
Eles assumem as vagas até a che

gada do resultado do novo con

curso nacional, o que ainda não
tem data para acontecer.

De acordo com a Assessoria
de Comunicação dos Correios,
em Florianópolis, uma licitação
permitiu a contratação de uma

empresa terceirizada - a buro
cracia é que causou. a demora

para resolver a situação. Os oito

funcionários que estão traba
lhando como entregadores de
cartas receberam treinamento e

já têm experiência.
.

Os novos carteiros começa
ram a trabalhar há duas semanas.

Alguns jaraguaenses, no entanto,
ainda estão um pouco inseguros
e não sabem se' o problema real
mente foi resolvido. "Faz uns cinco
meses que estou atrasando con

tas, precisei ir todas às vezes pedir
segunda via", conta a costureira
LoiritaMichalan. Para ela, hoje é o
dia limite para a entrega, já que é
também o último dia para o paga
mento de algumas contas. "Estou ,."

esperando, vamos ver se vai chegar".
Outro problema era o aten

dimento na própria agência. Há

alguns dias, no entanto, os quatro
funcionários que estavam de licen

ça voltaram ao trabalho, desafogan
do as grandes filas que se formavam
diariamente. Assim, pelo menos na
manhã de ontem, quem usou o ser

viço não precisou ficarmais do que
15minutos esperando. Namanhã deontem, não foi preciso esperar maisdoque 15minutos pelo atendimento, na agência ao lado do terminal

I'
e-:

'" �;ltl/j,;
I,

. �11fii1I

AUMENTOS FORAM COMPENSADOS PELO TOMATE, QUE CAIU 290/0

Cesta básica ficamais barata
Se quase a metade dos pro

dutos essenciais da cesta básica
manteve o equilíbrio no preço
entre junho e julho deste ano, o

mesmo não pode ser dito sobre
itens como o óleo de soja, que
sofreu um aumento de u% em

comparação com o mês passado.
Os alimentos que vão pesar mais
no bolso, no entanto, acabaram
sendo compensado por aqueles
que ficaram mais leves.' Neste
mês, o preço total da cesta bási
ca caiu 3,44%, indo de R$ 162,97
para R$ 157,36.

O aumento do óleo de soja é

seguido de perto pela farinha de

trigo, cujo preço subiu 10,10%.
.

Além destes, apenas o feijão pre
to sofreu um aumento - 1,82%, o
que representa cerca de R$ 0,03.

O consumidor foi beneficia
do com a oscilação de produtos
como o tomate, que desta vez so
freu uma redução de 29% no pre
ço final. Segundo a pesquisa do
Procon, o produto está custando,
em média, R$ 1,19 - contra os R$
1,69 registrados em junho. Além
do tomate, houve diminuição

nos custos do leite (-12,88%),
açúcar refinado (-6,29%) e da
batata suja, que está 0,83% mais
'barata.

Mantiveram os preços ali
mentos como arroz, banana, pó
de café, carne, manteiga e pão
francês. A pesquisa, que anali
sou os 13 produtos considerados
essenciais, foi realizada em seis

supermercados da cidade entre

os dias 5 e 6 de julho. O resultado.
foi uma oscilação de 58% entre
o estabelecimento mai caro e o

mais barato.

Tomate está custando.em média R$ l,19,·(ontra os,R$ 1,69 registrados no mês de junho na pesquisa do Procon

Moradores reclamam de
sujeira em terreno público

outras casas, foi tomado por mato,
entulhos e alguns pedaços de asfalto.
Segundo Andréa, a área deveria ter

sido limpa quando o programa '�qui
euMoro,Aqui eu Cuido" passou pelo
bairro, em julho de 2009. O secretário
de Obras;Valdir Bordin, não quis dar
declarações sobre'o assunto, ressal
tando apenas que "o entulho que está
lá foi jogado pelos próprios morado-

PAUTA DO LEITOR
Andréa Regina ZiehlsdorH

Os moradores do bairro Cente
nário estão cadavezmais preocupa
dos com um terreno baldio que fica
na rua Pidelís.Stinghen, em frente à
casa de número 614. O problema é

que a área acabou se tomando o ha
bitatde algumas cobras, que já chega
ram a aparecer na casa dos morado
resdarua

Um deles é

Augustinho de
Moura, que ma

t011 uma jararaca
na varanda de '

casa e solicitou a
I ,

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

limpeza da área
em outubro do ano passado. O regis
tro, apesar de estar em andamento,
ainda não deu resultados. "Já conver
sei quatro vezes com o Valdir Bordin

(secretário de Obras e Urbanismo), e
até agora nada aconteceu. O terreno,
inclusive, é da Prefeitura': afirma a

presidente da Associação de Mora
dores do Centenário, Andréa Regina
Zíehlsdorff

.

O terreno, que ficaao lado de duas

res"
Além dos

problemas com o

terreno, a Associa

ção de Moradores
solicitou uma reu

nião com a prefei
ta Cecília Konell
em maio deste

ano. Segundo Andréa, a reunião ain
da não temdata para acontecer. Já a
chefe de gabinete, Fedra Konell, disse
que todos os pedidos tiveram uma

resposta e que as reivindicações já
foram discutidas em uma reunião
com os moradores. Ela afirma que
os problemas serão resolvidos com
a segunda etapa do programa 'Aqui
euMoro,Aqui euCuido".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Revelando o peso dos impostos
Organizadores querem que empresas participem vendendo produtos semcobrar taxas
Núcleo de Jovens da Acüs
apresentou na plenária de
ontem proposta do Feirão
do Imposto 2010, que vai
acontecer no dia 25 de
setembro.

- ?

�-riada em 2003 em Ioínvíl
le e hoje um movimento

nacional, a iniciativa tem

..... como objetivo conscienti-
zar a população sobre o impacto
da carga tributária brasileira -na

economia e seus reflexos no dia
a dia das pessoas.

Conforme William' Wischral,
que coordena o projeto no Nú

cleo, a edição deste ano pretende
dar maior visibilidade ao assun

to. Para isso, a partir do lança
mento nacional no dia 24 de se- .

, tembro, no Rio de Janeiro, várias
ações serão desenvolvidas com a

intenção de informar a popula
ção quanto ao volume de impos
tos pagos sobre todos os produ-

tos e serviços. .

"O Feirão do Imposto come

çou como uma ação do Núcleo
Jovem da Associação Empresa
rial de Joinville, mas se tornou

um� bandeira de todos os seg
mentos organizados . do setor'

produtivo. É uma' maneira de
conscientizar as pessoas sobre o ,

custo que a carga tributária re

presenta ao Brasil. Como este é
um ano eleitoral, é um momen

to importante também para que
possamos mostrar aos candida
tos a desproporção entre o que
se arrecada e o que sé aplica em

infraestrutura, saúde e educa

ção, entre outras áreas essenciais
para o desenvolvimento social
do país. Buscamos ainda junto I

aos representantes políticos a

sensibilização para a necessida
de de desoneração fiscal, pois
com menos impostos haverá
mais recursos para investimen
tos que resultarão em mais em

pregos e distribuição de renda",
observaWiliam.

,

OBRA ERA REIVINDICAÇÃO ANTIGA E CUSTOU CERCA DE R$ 3 MILHÕES

Asfalto·no Guamiranga é inaugurado
GUARAMIRIM
A pavimentação asfáltica de

mais de cinco quilômetros da rua
,

Lauro Zimmermann, nos bair
ros Escolinha e'Guamiranga, em
Guaramirim foi inaugurada no

último sábado. Um investimento
de quase R$ 3 milhões com recur

sos próprios do município.
A reivindicação dos morado

res era antiga. O ex-prefeito de

Guaramirim, José Prefeito Aguiar,
pai do atual, vice-prefeito, que
mora no Guamiranga há 58 anos,
se emocionou ao discursar sobre

a obra. "Eu não imaginei que ia
estar vivo para ver este sonho re

alizado. Uma luta que iniciei em
1985 e depois disso só teve pro
messas. O povo do Guamiranga e

bairros vizinhos estãomais felizes

hoje, não estão isolados do centro
da cidade", falou.

O prefeito NilsonBylaardt afir
mou que a data de inauguração
foi escolhida justamente para co

memorar também o aniversário
do senhor José, que completou
79 anos no dia IOde julho. "Foi
ele (José Aguiar) que deu início

àsmelhorias neste bairro, que co
locou essas pedras que pisamos
hoje e por isso a inauguração só

podia ser neste dia. Este é um pre
sente do governo de Guaramirim

para o senhor José' e para toda a

comunidade", discursou Bylaardt.
A inauguração começou às 10

horas com uma caminhada que
saiu da Igreja Santo Expedito e

seguiu em comitiva até a praça
. José Serafim dos Santos, a praça
da Figueira, onde aconteceu a so

lenidade com autoridades e mo-

radores da região. DIVULGAÇÃO

Bylaardt e autoridades inauguraram a obra oficialmente �o sábado. Investimento foi de cerca de R$ 3 milhões

Operação tira
24 toneladas

,

de entulhos
A Secretaria de Obras e Urba

nismo, com apoio da Defesa Ci-
'

vil, Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Voluntários, realizou

/

no fim de semana, na ponte Al-
berto Bauer, na rua Antônio Ma

chado, bairro Nereu Ramos, mais
uma etapa do programa de limpe
za e recolhimento de entulhos em

pilares de pontes do município .

Nesta operação, foram recolhidos
cerca de 24 toneladas de galhos e

troncos de árvores, além de oito
vigas de madeira de uma ponte
que se desintegrou no município
vizinho de Corupá. Os trabalhos
envolveram nove pessoas, um

guindaste e um "caminhão garra".
Apróxima limpeza acontecerá até
o final deste mês na ponte Carlos
Frederico Vasel, na rua Ângelo
Schiochet, próximo ao Beira Rio
Clube de Campo.

"
É um momento importante

também para que
possamos mostrar aos

candidatos a desproporção
entre o que se arrecada
e o que se aplica em

infraestrutura
WILLIAM WISCHRAl

"
,

Empresas podem
aderir ao evento
Segundo o organizador do

evento, William Wischral, al

gumas novidades estão sendo

preparadas pela organização.
O Núcleo busca parcerias com

empresas para que ofereçam ao

consumidor produtos com pre
ços sem a incidência do impos
to. Informações sobre a progra
mação podem ser obtidas pelo
telefone (47) 3275-7026 ou pelo
e-mail consultor4@acijs.com.br.

200 vagas são
criadas .nos
centros infantis

Duas ampliações de centros de
educação infantil serão inaugura
das ainda este mês nos bairros Ne
reu Ramos e Barra do RioCerro, to
talizando um aumento de mais de
200 vagas e investimento superior a
R$ 1 milhão. As obras estão sendo
finalizadas nos centrosAlmidaBer
toli eWolfgangWeege e fazem parte
do plano de expansão da Secretaria
da Educação para atender deter

minação do Ministério Público,
que firmou, em 2009,' um termo de

ajuste de conduta com a Prefeitura,
obrigando o município a criar 280
novas vagas a cada ano.

A ampliação do Centro Infantil
Almida Bertoli (Nereu Ramos) será

inaugurada no dia 22 e resultará
em 80 novas vagas. O investimen
to de R$ 514 mil-será aplicado na

construção de seis salas e área ad
ministrativa. Já a inauguração da

ampliação do Centro InfantilWol
fgangWeege (Rio Cerro) acontece
no dia 29 e proporcionará a cria

ção de cinco salas e sanitários. O
valor investido, de R$ 555.231,69,
fará com que a instituição ofereça
mais 125 vagas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mercado Region,al

Lourival Karsten

Plásticos Zanotti Marisol avança
A Marisol também conseguiu destaque na edição de

Maiores e Melhores da Exame, passando para o 9140 lu

gar entre as maiores empresas brasileiras pelo critério
de vendas em 2009, com receitas de US$ 190 milhões.
Em 2008 a empresa ocupava a 949a posição.

A maior empresa de injeção de

plásticos da região, localizada no dis
trito industrial de Massaranduba,
estará presente -na Interplast 2010.

Especializada na injeção de peças
industriais, empregando os mais di
versos tipos de materiais, a Plásticos
Zanotti possui mais de 50 injetoras
com capacidade de injeção que varia
de 10 g a 4500g e estará recebendo do

próximo mês mais um lote de equipa
mentos para ampliar sua capacidade
de produção. Um dos diferenciais da

empresa é a ferramentaria própria que
agiliza em muito o desenvolvimento
de novos produtos para seus clientes.

Interplast -2010
Acontece de 23 a 27 de agosto em Joinville

a Interplast 2010, na Expoville. Em função da

importância do setor de plásticos para a eco

nomia da região, esta feira é uma referência
nacional, reunindo as mais expressivas em

presas do ramo. INDICADORES·
As maiores
catarinenses

A
.

revista Exame lista em edi

ção especial este mês as maiores

empresas em volume de vendas.
As maiores catarinenses são, nes
ta ordem: Sadia, BRFoods, Celesc
Distribuidora,WegEquipamentos,
Tractebel Energia, Seara, Aurora
Alimentos, Tigre e Angeloni. Des
taque para o 50 lugar daWeg com
faturamento de US$ 2,1 bilhões.

BOVESPA

POUPANÇA 12JULHO.2010

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7630
"'

DÓLAR TURISMO (EM R$)
1,7650

_
EDITAL DE INTIMAÇÃO

REPUBUCAFEDERATNADO BRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do.Sul

Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589 •Telefone:

(47) 3273-2390 • Horário de Funcionamento:O9:00h às 18:00h
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relaciona
dos, 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) indícadaís) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localiza
ção incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica
da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante,
tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 150881 Sacado: ADEMAR GUTZ CPF: 351.165.879-91 Cedente: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.CNPJ: 07.707.650/000Número doTítulo: 20012926580 Espécie: Espécie deContratoApresentante:
SERGIO SCHUlZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 31/01/2008 Valor: 2.881,08 liquidação após a
intimação: R$10,40,Condução:R$14,60,Diligência: R$20,80, Edital: R$10,40 .

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

Protocolo: 151214 Sacado: ADEMIRWAGENCKNECHT CPF: 850.912.949-53 Cedente: OESA COM E REPRES LlDA
CNPJ: 81.611.931/000Número doTítulo: 5510137U Espécie:Du'p'licata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentan
te: BRADESCODataVencimento: 24/06/2010Valor: 357,64liqwdação após a intimação:R$10,40,Condução:R$26,56,
Diligência: R$20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150605 Sacado: ANA GRASIEW BIODARO CPF: 050.520.189-59 Cedente: ENOC DE SOUZA ME CNPJ:
01.894.632/000 Número do Título: 00000327 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DataVencimento: 25/06/2010 Valor: 327,00 liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$14,60,Diligência: R$20,80,Edital: R$10,40
Protocolo: 150755 Sacado: FRANCISCO CARLOS FARIAS CPF: 250.206.988-22 Cedente: SERGIO JOSE FELIX CPF:
182.165.019-00 Número doTítulo: 002 Espécie: NotaPrornissóriaApresentante: SERGIOJOSE FELIXDataVencimen
to: 03/06/2010Valor: 5.000,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$20,80, Edital:
R$10,40

Protocolo: 151230 Sacado: GARCIA EMBAlAGENS CNPJ: 78.539.251/000 Cedente: MEfALURGlCA E COMERCIO
MARMILLIDA CNPJ: 79.860.649/000Número doTítulo: 005112Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCODataVencimento: 29/06/2010Valor: 690,39 liquidação após a intimação: R$10,40,Condu
ção: R$13,19,Diligência:R$20,80,Edital: R$10,40

Protocolo: 150879 Sacado:HILARIOHIllECPF: 383.588.919-20 Cedente:MULTlRACOES INDUSTRIAECOMERCIO
LIDACNPJ: 76.544.667/000Número doTítulo: 021338U Espécie:Duplicata deVendaMercantilApresentante:MUll1-
RACOES INDUSTRIAECOMERCIO LIDADataVencimento: 01/01/2009Valor: 1.335,00 liquidação após a intimação:
R$10,40,Condução: R$8,96,Diligência: R$20,80,Edital: R$10,40

Protocolo: 151091 Sacado: JORGE MOSCARDI CPF: 010.201.469-82 Cedente: ZIMMERMANN E DANIEL DECORA
COES LlDACNPJ: 08.666.172/000Número doTítulo: 190620101 Espécie:Duplicata devendaMereantílpor Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 25/06/2010Valor: 757,23 liquidação após a intima
ção:R$10,�, Condução: R$8,96,Diligência:R$20,80, Edital: R$10,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 151063 Sacado: JUliO CARLOS LOPES CPF: 047.543.149-99 Cedente: CENTRODE FORMACAO DECON
DUTORES LESSMANN LlD CNPJ: 85.315.042/000 Número do Título: 20343 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante:UNIBANCO-UNIAODEBANCOSBRASILEIROS S.A.DataVencimento: 26/06/2010Valor:
115,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:R$13,19, Diligência: R$20,80,Edital: R$10,40
Protocolo: 151155 Sacado: LEOPOIDO PEREIRACPF: 768.645.709-59 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000
Número do Título: 545*006 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL
SADataVencimento: 29/06/2010Valor: 569,10 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82,Diligência:
R$20,80,Edital: R$10,40

Protocolo: 151100 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PROD AL LlDA CNPJ: 08.722.197/000 Cedente: FSSA IND E
COM DE PRODAIlMENTICIOS LIDA CNPJ: 03.241.442/000Número doTítulo: 28211/2 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 26/06/2010Valor: 1.265,00
liquidação após a intimação: R$10,40,Condução: R$8,96,Diligência:R$20,80,Edital: R$10,40
Protocolo: 151068 Sacado: PAULO RICARDO GONZAGACPF: 055.344.669-01 Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE
CONDurORES LESSMANN LlD CNPJ: 85.315.042/000 Número do Título: 20528 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantilpor IndicaçãoApresentante:UNIBANCO-UNIAO DEBANCOSBRASILEIROS S.A.DataVencimento: 26/06/2010
Valor: 915,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$20,80,Edital:R$10,40
Protocolo: 150880 Sacado: RAFAEL OSMARWIIAND FORrES CPF: 059.705.029-52 Cedente:ABS EMPREENDIMEN
TOMERCANTILLIDA CNPJ: 01.209.784/000Número do.Título: 611107 (17/3Espécie: Letra deCâmbioApresentante:
ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LlDADataVencimento: 24/06/2010VaIor: 299,16 liquidação após a intima
ção: R$10,40,Condução: R$16,71,Diligência: R$20,80,Edital: R$10,40

Protocolo: 151204 Sacado: SARAY SALETE BIFFI CPF: 043.829.159-02 Cedente: OESA COM E REPRES LlDA CNPJ:
81.611.931/000 Número do Título: ô502959U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BRADESCO DataVencimento: 24/06/2010Valor: 278,31 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$37,83,
Diligência:R$20,80,Edital:R$10,40
Protocolo: 151069 Sacado: SERGIO BATISTA GONCALVES CPF: 342.377.806-78 Cedente: UNIBANCO - UNIAO DE
BANCOS BRASILEIROS SA Número doTítulo: 404 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante:
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DataVencimento: 26/06/2010Valor: 4.000,00 liquidação apõs a
intimação:R$10,40, Condução: R$8,96,Diligência: R$20,80,Edital:R$10,40

Protocolo: 150599 Sacado: SILVANA RODRIGUES DA SILVA CPF: 187.736.598-00 Cedente: COOPERATNADE CRE
DITO VALE DO ITAJAI-VIACREDICNPJ: 82.639.451/000 Número do Título: 430.414 Espécie: Espécie de Contrato

�resentante: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDIDataVencimento: 10/06/2010Valor: 116,76
liquidação após a intimação: R$10,40,Condução: R$32,20,Diligência: R$20,80, Edital: R$10,40
Protocolo: 150548 Sacado: SILVANEY SANTOS DA SILVA CPF: 968.370.989-34 Cedente: RS8 MUU1MARCAS C V
LlDAME CNPJ: 08.609.776}000 Número do Título: 800015/08 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU S.A. DataVencimento: 10/06/2010 Vruor: 486,00 liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$8,96,Diligência: R$20,80,Edital: R$10,40 .

Protocolo: 150246 Sacado: SILVIA DOS SANTOS BATU CPF: 000.847.300-56 Cedente: UNIMED NORDESTE SO
CIEDADE COOPERATIVA DE SERV CNPJ: 87.827.689/000 Número do Título: 10165825 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASIL SADataVencimento: 16/06/2010Valor: 108,63 liquidação
após a intimação: R$10,40,Condução:R$13,89,Diligência: R$20,80,Edital: R$10,40

Protocolo: 151080 Sacado: SIMAO PEDRO CLAUDINO SANTOS CPF: 138.403.188-07 Cedente: NOVA LETRAGRAFI
CA E EDITORA LIDA CNPJ: 83.061.234/000 Número do Título: 3567 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indi-

-

cação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 25/06/2010Valor: 3.803,00 liquidação após a
intimação:R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$20,80,Edital: R$10,40

Protocolo: 151109 Sacado: SK SERVlCOS DE COBRANCAS LIDA CNPJ: 05.513.568/000 Cedente: SOFTDATA SOLU
COES LIDA CNPJ: 00.056.678/000Número do Título: 10469001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU S.A. DataVencimento: 23/06/2010Valor: 600,00 liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$8,96, Diligência:R$20,80,Edital: R$10,40

Protocolo: 150883 Sacado:VALDINO ROGERIO KLEISS CPF: 020.237.669-90 Cedente: PANAMERICANO ARRENDA
MENTO MERCANTIL S/A CNPJ: 02.682.287/000 Número do Título: 000038471785Espécie: Nota Promíssõría Apre
sentante: SERGIO SCHUIZE &ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 30/11/2009Valor: 2.439,63 liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60,Diligência: R$20,80,Edital: R$10,40

Protocolo: 150516 Sacado:VIAANJO IND. COM. CONFECCOES LIDAME CNPJ: 11.012.165/000 Cedente: FAVO MA
LHAS LU)A CNPJ: 82.983.404/000 Número do Título: 154/B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 21/06/2010Valor: 390,36 liquidação após a intimação: R$10,40, Condu
ção: R$14,60, Diligência: R$20,80,Edital: R$10,40

Protocolo: 150872 Sacado:VIAANJO IND.ECOM.DECONELIDACNPJ: 11.012.165/000 Cedente:MAlRAS POP ITDA
ME CNPJ: 07.032.065/000 Número do Título: 247002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DOBRASIL SADataVencimento: 27 /06/2010Valor: 556,82 liquidação após a intimação:R$10,40,Con
dução: R$14,60, Diligência: R$20,80,Edital: R$10,40

Protocolo: 150742 Sacado:VIA ANJO IND.COM. CONFECCOES LIDAME CNPJ: 11.012.165/000 Cedente: FAVO MA
LHAS LlDA CNPJ: 82.983.404/000 Número do Título: 115/C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 24/06/2010 Valor: 651,42 liquidação após a intimação:
R$10,40,Condução:R$14,60, Diligência:R$20,80,Edital: R$10,40 .

Protocolo: 151131 Sacado: VITRINE MODAS LIDA-ME CNPJ: 03.828.995/000 Cedente: INDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECCOES LA MODA LlDCNPJ: 79.653.119/00.0 Número do Título: S3 62856 6 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASIL SADataVencimento: 29/06/2010Valor: 526,84 liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução:R$8,96, Diligência:R$20,80, Edital: R$10,40
Protocolo: 151160 Sacado:VYP REPRESENSTACOES E CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 05.468.260/000 Cedente: SIPAR
COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDACNPJ: 01.056.640/000 Número do Título: 16447-1 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SADataVencimento: 04/06/2010Valor:
263,02liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$8,96,Diligência: R$20,80,Edital: R$10,40
-------------------------------------------------------------------;:-----------------------------------------------------------------------

Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
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A situação dos aeroportos
do país lidera,a lista
de ressalvas da CBF

, (Confederação Brasileira
de Futebol) e da Fifa para
o Mundial brasileiro.

Oreceio
de um novo caos aé

reo é tamanho que as enti
dades decidiram, na sema

na passada; fatiar o Brasil
em quatro regiões para evitar que
delegações e torcedores façam via

gensmuito longas. Embora ocorra
já uma inquietação em relação à

capacidade aeroportuária para a

Copa de 2014, os gargalos podem
ser percebidos hoje. '

De acordo com relatório da In

fraero, estatal que administra os ae

roportos, nove das 14 estruturas que
serão utilizadas noMundial operam
no limite nos horários de pico.

Até o torneio, ainda segundo a

Infraero, mais três aeroportos es
tarão no limite.

Levantamento feito pelo gover- '

no federal aponta que o aumento

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 13 de julho de 2010

do número de passageiros no país
cresce quase o dobro da velocida
de vista no restante domundo.

Entre as causas apontadas está,
além de um crescimento natural da

demanda, a recente popularização
dos preços das passagens aér.eas.

.

No Congresso, tramita uma

medida provisória que
permite desburocratizar
licitações de obras em

aeroportos que serão para
acelerar as reformas.

Entre os problemas foram apon
tadas limitações nos terminais de

passageiros, pátios e pistas. O ae

roporto de Guarulhos (São Paulo),
por exemplo, tem pátio e terminal
'funcionando acima da demanda. A

pista deve passar a operar no limite
no ano daCopa do Mundo. Entre as

.obras previstas para desafogar o

aeroporto está a construção de um
terceiro terminal de passageiros. A
obra, orçada em R$ 950 milhões,
aumentará a capaçidade para 30,5
milhões de passageiros por ano -

em 2009 foram 21,7/milhões.

PREVISAo DO 'TEMPO

, Há chance de chuva para
boa parte do Estado. No
decorrer do dia, uma
massa de ar frio avança ,

estabilizando o tempo com

declínio das temperaturas.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN:,10oC
MÁX: 21°C

QUARTA
MíN: OgoC
MÁX: 13°C

QUINTA
MíN: 11°C
MÁX: 22°C

SEXTA

MíN: 11°C
MÁX: 13°C

Emmlarado rarciahmlllle· "I.lb!ado
Nublado

�N,ncHNO

Temperaturas
começam'a cair
É a partir de hoje que a tem

peratura declina acentuadamen
te, com a chegada de uma inten
sa massa de frio ao Sul do Brasil,'
que continua por boa parte. da
semana no Estado. Na madru-.

gada de quarta-feira, a previsão
é de temperatura abaixo de zero

grau nas áreas mais altas.

Aeroporto de Guarulhos já tem terminal funcionando acima da demanda. Reforma está orçada em R$ 950 milhões

""r'n m WPIJ D� Ir RI['��l, � fi'�c lt:
.

Chuvas serão
mal'distribuídas

, Neste inverno, as maiores precipita
ções são esperadas em setembro, quan
do inicia a época das chuvas de prima
vera. Durante o trimestre julho/agosto/
setembro, as chuvas devem ser mal dis
tribuídas, e intercaladas com períodos
prolongados de predomínio de sol.' \

111111'

Chuvoso

.
,

MINGUANTE NOVA CRi:SCENTE CHEIA
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
10ª Feüoada do moa

A100 Feijoada do Moa será realizada no Parque Municipal de
Eventos, no pavilhão A, dia 21 de agosto. O evento terá a pre
sença de dois shows nacionais. O ator e cantor Dado Dolabela &

Banda e EduRibeiro & Banda. Terá também a presença dos sertanejos
Nicolas & Michel, o grupo DetonAxé, desfile de moda e os grupos de

pagode Levando Um Lero, Desejo Constante e o DI Diego Alves. Ric
Record, Stúdio FM, Kasa Design e Decorações, Leier Empreendimen
tos, VF Distribuidora de Metais, Menina Linda, O Correio do Povo, re
vista Nossa e Capital Imóveis serão um dos grandes apoiadores dessa
festa que jámarcou o calendário social das maiores festas da cidade.

o ator e cantor
Dado Dolabela

e sua banda
,

\

e presença
garantida na

Feijoada
do Moa.

NAS RODAS
• o casalzinho apaixonado
Saulo Rosemberg e Maria Karla

Campos estava na London na
quinta-feira em clima de muito
love, Eles estão de viagem
marcada e cada diamais firmes.
A torcida dos amigos é forte!

• Renato Koslowski, empresário
que comanda a Menina Linda,
voou no fim de semana para São
Paulo. Foi para lá em ritmo de

negócios. Vem novidade por aí!

• O novo par da nossa terrina
é formado pelos amigos André
Souza Zolles e Marita Ricarte.
Os dois foram vistos almoçando
domingo no Restaurante Típico
Malwee e juntinhos. O climão é
de namoro em sintonia ...

Andressa Frhüstück da
Unerj, foi eleita a Rainha
dos Estudantes no último

sábado, no Baependi,
ladeada pelas princesas
Betina Muller e Rosiane

Lazzari e a garota simpatia
Brenda Dias Araujo.

A vida é bela
Segundo e-mail que ater

rissou em minha caixa, a bela

Solange Britto está amando,
sorriso largo e esbanjando
energia. Em plena segunda
feira, ela já está fazendo a sua

dieta, malhando e praticando
"caminhada" com total dispo
sição. O amor rejuvenesce! É
isso aí menina.

leitor tiel
o leitor fiel de hoje é o figu

raço Delcio Stinghen, o popular
"Sem Maldade". Ele é outro ami

go que acompanha a coluna to-
,

dos os dias. Valeu mesmo!

Estrela com

champanhe
Hoje à noite, a colunista da

revista Nossa, Fabíola Bernardes,
promove na Moom em Ioinvil
le, a 2P Noite das Estrelas com

Champanhe. O encontro que
marca a presença das mulheres
mais descoladas da região terá o

tema Country. O site www.moa

goncalves.com.br e a revistaNos
sa farão a cobertura.

Onde comer
bem em jaraguá
No delicioso buffet do Restau

ranteArweg.

• As empresas que quiserem
divulgar suamarca e vender
seu produto na Feijoada do
Moa, que acontecedia 21 de
agosto, ainda há espaço. Mais
informações pelo fone 3370-
2900 com Jaqueline.

••A Serimaq, sacolas
ecológicas, é presença
garantida de 14 a 18 de julho
na Expo2010, naArena Iaraguá.

• Luciana Olos, a Lú, foi a
grande aniversariante de
ontem.Mil vivas.

• Dia 31 de julho: acontec�
em Iaraguá do Sul, a 8a"
Stammtisch.

• Doe agasalho!

Social 13

BUELTER
Empreendimentos'

www.buetterrnarin.corn.br

A bela jaraguaense Andréia
Gonçalves desfilando nos

corredores doWarung, em
Balneário Camboriú.

"
Às vezes ouço
passar o vento;
e só de ouvir o

vento passar, vale
a pena ter nascido.

FERNANDO PESSOA

"

Níver da Jacira
Não ousem esquecê-la:

Iacira Rozza Buzarello é a

grande aniversariante de

hoje e vai adorar saber que
foi lembrada.

• O que vale a pena possuir,
vale a pena esperar. (Marcelo
A. Pereira)

• Quem esqueceu ainda está
em tempo de descupar-se:
Nivaldo Augusto de Freitas,
da Domini Pizzaria, foi o mais
festejado'aniversariante de
ontem. Liguem! Ele vai adorar
saber que foi lembrado.

O folclórico e amigo Beto
Taranto, um dós "Vuvuzelas"do
pedaço, empolgado, pegou
carona nas eleições de 2010. Ele
já anunciou a sua candidatura
à vereador em 2012. Ele é visto

.
.

em todas as rodas sociais em
plena campanha!

• Com essa, fui!

Fofocódromo
No domingo, pasmem!Após Q jogo eritreHolanda e Espanha, um bar

da urbe foi palco de uma baixaria ...Uma jovem e conhecida profissional
da eduçação caiu no bate-boca com o namorado que queria ir embora e

ela ficar. Morrendo de vergonha dos gritos damoça, ele acabou indo em
bom! Sem se importar com os demais clientes, ela prosseguiu com seu

"show" A irmã dela ainda tentou acalmar os ânimos da loira dos olhos
claros, mas o esforço foi em vão. Só tomando mesmo um copo bem ge-
lado do chope Kônígs Bier para relaxar. .
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CRÔNICA

A voz do brasil
Alguém já ouviu falar da Voz do Brasil?

É um radiojornal com notícias dos Pode
.rcs Executivo e Judiciário, do Senado e da
Câmara e do TCU - Tribunal de Contas da
União. É o mais antigo programa de rádio
brasileiro, iniciado .em 1938 como "Hora do
Brasil". Em 1971, o governo Médici mudou
seu nome para ''A Voz do Brasil". A trans

missão dele foi obrigatória, para todas as

emissoras de rádio, às 19 horas, horário de
Brasília.

Ultimamente, algumas
emissoras brasileiras têm

questionado o horário de
transmissão do programa e

entrado com ações para con
seguir liminar autorizando a

apresentação em horário di
ferente do horário nobre. Algumas consegui
ram e apresentam-no de madrugada.

Recentemente foi aprovado, pela Comis
são de Ciência e Tecnologia do Senado, a fle
xibilização do horário de exibição da Voz do
Brasil. Pelo novo projeto, o programa pode
rá ser transmitido das 19 às 23 horas. O pro
jeto seguirá para a Comissão de Educação
e se aprovado, para o plenário do Senado e

Câmara dos Deputados.
Assim o rádio brasileiro não terá mais a

obrigatoriedade de apresentar o programa
oficial às 19 horas, tendo a opção de esco

lher outro espaço até as 23 horas.
O que muita gente desejava, na verdade,

é que houvesse a desobrigação de colocar o

programa no ar ou que, pelo menos, a flexi-,
bilização chegasse ao ponto de dar a opção
de apresentar no horário que cada emissora
achasse melhor - ou que não atrapalhasse a

sua programação.
No entanto, apesar de

niuita gente torcer o nariz

para aVoz do Brasil, tachan
do o programa de chato,
enfadonho e tendencioso,
pois é um canal do poder, a
verdade é que"algumas no
tícias que não são veicula

das em Jornais impressos, telejornais, etc.,
são publicadas nele. Algumas vezes notícias
importantes, de interesse para todos nós,
só são apresentadas na Voz do Brasil. Jus
tamente porque, presume-se, é ouvida por
poucos, muito poucos.

Algumas pessoas ouvem, sim, A Voz do
Brasil. Eu confesso que raramente ouço, a

não ser quando estou em algum lugar onde
o rádio está ligado depois das 19 horas. Mas
deveríamos ouvir.

LANÇAMENTOS

./I!&tiéd- !?J1d!tlMÚê6-"
Jltenléó- g;et/iuu!a6-

J)l!;;'t'l.md(:nL�·1 o fiHônLUllC l11$.11((fo
/'l<� nh�nt� Jnmwnf.l '

CLIC DO LEITOR

o Juca foi retirado do seu antigo dono por maus tratos e·agora aguarda
uma família. Ele está recebendo tratamento e quem quiser vê-lo pode
ir à Clínica Duhan Tamys. Contato através do telefone (47) 9123 - 0657.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1

.

• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h40 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Eclipse (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 -

todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 15h45, 17h40, 19h35,
21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Eclipse (teg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 -

todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Eclipse (Leg)
(13h40, 16h20, 19h, 21h40 - todos os dias)
•Cine Mueller 2
• Toy Story 3 (Dub) (13h20, 15h45, 21h15 - todos
os dias) (18h40 - sex, sab, dom, seg, ter, qui)

• Cine Mueller 3
• Shrek Para Sempre (Dub)

.

(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Garten 1

_

• Eclipse (teg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 -

todos os dias)
• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, 17h, 19h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h40: 16h20, 18h40, 21h10

- todos os dias)
• Cine Garten 4
• Encontro Explosivo (Leg) (21h40 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (14h10, 16h40, 19h

- todos os dias)
• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, 16h10, 18h50, 21h30 -

todos os dias)
• Cine Garten 6
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h, 18h, 20h,
22h - todos os dias)

•

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

todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Shrek Para Sempre 3D (Dub)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, 17h, 19h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt4
• Ecllpse(teg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Encontro Explosivo (l.eg) (21h10 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, 16h20, 18h40

- todos os dias)
li Cine Neumarkt 6
• Plano B (l.eg) (21h40 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (14h10, 16h40, 19h

- todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Vicente convida Virgínia para sair. A dona

da produtora assedia Jair em troca da inscrição
de seus filhos no concurso de talentos. Jardel
afirma a Jane que não vai assinar o divórcio.
Guilherme sai de casa. Suely estranha ao ver Vi
cente e Virgínia saindo juntos da clínica. Viviane
se preocupa com madame Gilda". Vicente salva

Virgínia de um assalto. Jane conta para Afonso

que descobriu que Jardel tinha" uma filha fora do
casamento. Mauro encontra Vanessa no colégio
e se declara para ela. Sofia eBeatriz sugerem
que Judite conte a Ricardo sobre o caso de Ma
-riana e Guilherme. Ricardo tenta devolver para
Vitória/Viviane o cordão que Daniel deu a ela.

TEMPOS MODERNOS
Até o fechamento dessa edição a emissora

não havia divulgado o capítulo de Tempos Mo
dernos.

PASSIONE
Sinval se desentende com Danilo. Fátima

confessa para Kelly que não queria ser filha de
Felícia. Valentina finge que está doente para
enganar Kelly. Totó e Clara chegam à igreja.
Gemma destrói toda a ornamentação da festa.
Berilo se faz de vítima para Jéssica e ameaça
acabar com o casamento. Clô mostra para Olavo
a casa que escolheu. Mauro ajuda Gerson a fa-

,. �" �. J .. ; ,.
I .J ..... �,� I.. J J.. J, r t" � J I .' J

zer exercícios na piscina. Saulo pede o apoio dos
acionistas para tirar Bete da presidência. Fred
diz a Melina que está apaixonado por ela. Bete
fica chocada com o dossiê sobre Fred prepara-

.

do pelo Dr. Cavarzere. Agostina estranha a pre
sença de Clara na casa de Totó. Bete e Mauro
constatam que Fred e Clara agiram juntos para
dar um golpe.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Ajuricaba apresentaJeca à imprensa como

suspeito de ter assassinado Érico para evitar

especulações. Lincon faz uma pergunta a Joca
e o delegado dá ordens para o guarda levar o
detetive de volta para a cela. Newton pede a

Zuleide para liberar Carlos para fazer trilha com

ele no fim de semana. Bruno vai atender um
telefonema do prefeito enquanto rola um clima
entre Célia e Teixeira. Flores fala com um amigo
ao telefone que não está traindo os ideais deles
e o convida para uma conversa em sua casa.

Nicolau fala para Beatriz, Larissa e Lílían que'
esse papo de conspiração política é para des
viar atenção e livrar a cara de Jaca. Diana/Tiào
pede a Guilherme para entregar o bilhete para
Joca e afirma que não faz o serviço porque quer
distância da delegacia.

(O resumo dos capítulos é de responsabili
dade das emissoras).

l _
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
O setor profissional recebe podero-

sas vibrações. Agarre o momento de

lutar pelo que almeja e de conquistar o que
sempre julgou impossível. Agora é o momen

to de crescer. Intensifique o convívio com a

pessoa amada.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Astral ideal para viajar a trabalho,

mudar de cidade ou emprego. Há si
nal de grande satisfação nos contatos com

pessoas de fora. Você precisa de mudanças
para seguir em frente. No amor, o clima é de
entusiasmo e realização.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Hoje o astral está excelente para cul-

da� dos interesses da família. É melhor
procurar a raiz dos problemas em vez de tentar

soluções superficiais. Aprofunde os seus laços
afetivos, já que eles foram deixados de lado.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
O astral promete ser muito pro-

dutlvo. Não perca a chance de trocar

ideias, partilhar projetos e incluir alguém
na sua vida .arnorosa. Tudo indica que os

laços de afeto vão se aprofundar. Aproveite
esse ótimo momento.

LEÃo
(22/7 a 22/8)
Tudo o que você conseguir, será por

seu próprio esforço e dedicação profis
sional, por isso não perca o seu tempo com

coisas inúteis. Se dedique mais ao trabalho. É
hora de resolver as diferenças com quem ama.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Você terá a sensação de que o céu

conspira a seu favor. O prazer de fa
zer o que gosta deve predominar neste dia.

Aprofunde seus conhecimentos no trabalho.
Esta fase favorece o namoro, a paixão e a

retomada de umá relação.

LIBRA·

(23/9 à 22/10)
Terá sucesso para lidar com ques-

tões que exijam sigilo,' discrição e

privacidade. Não deixe para depois o que

pode ser feito agora. Mudanças importantes
podem marcar a sua vida afetiva, aproveite
para se declarar a quem ama.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11) ,

Hoje, estará mais articulado e po-
derá realizar muitas mudanças em

sua vida. A sua capacidade de comunicação
será inegável. Fique perto de pessoas que
você confia. Na vida amorosa, o astral é de

profunda cumplicidade!

9SAGITÁRIO . .

(22/11 a 21/12)
O astral favorece os contatos de

trabalho .e coloca você em situações
que possivelmente trarão vantagens profis
sionais. Seu sucesso na carreira vai reper
cutir favoravelmente na paixão, que anda a

mil maravilhas.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Novos horizontes estão se abrindo,

seja no, campo profissional ou na sua

vida afetiva. Tudo indica que você estará
mais aberto às mudanças e vai passar por
elas com facilidade. Poderá retomar uma

relação do passado.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Tarefas que possam ser feitas em

sigilo contam com a proteção espe-
cial das estrelas. O seu lado intuitivo

está aguçado hoje. Na vida a dois, é preciso
defender a sua privacidade para contlnuar
na mesma sintonia.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
De algum modo você se percebe
rá mais sensível às necessidades

alheias. O dia favorece os planos de
futuro com a pessoa amada e os laços afeti
vos ganham maior profundidade agora. Cui
de com as más companhias.
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Gaivão BuenoFamOia de Bonner
se reúne na África

Como já havia anunciado no Twitter, William Bon
ner e os trigêmeos seguiram ao encontro de Fátima
Bernardes na África do Sul. Depois da final da Copa
do Mundo, todos entraram em férias e estão reu

nidos no país. Com a família completa, o editor e

apresentador do Jornal Nacional postou uma foto de
Fátima com Vinícius, Beatriz e Laura, de 13 arios, já
na África do Sul.

Fãs do Beatles se
revoltam com ·Gaga .

..

Sem querer, a cantora Lady Gaga entrou em uma

nova polêmica na internet. Quem causou o proble
ma desta vez foi o músico Sean Lennon, que pu- _

blicou em sua página no Twitter uma foto de Gaga
tocando o piano que foi de seu pai. O simples ato

gerou revolta dos fãs dos Beatles. O filho de John
t.ennon teve que tirar do ar a postagem para que a

polêmica não ficasse einda maior.

DIVIRTA-SE

Coisas em comum

Dois homens estavam no tribunal por causa
de urna briga que' tiveram após deixar uma festa.
Na audiência, o juiz pergunta para o acusado:
- É verdade que você deu um soco neste rapaz?
- De maneira alguma, senhor juiz. Eu sou

inocente ..
- Inocente nada! - gritou a vítima.
- Esse cara é um mentiroso!
E o acusado retruca:
- Cala a boca, magrelo! Quer apanhar de novo?

. .

anuncia

aposentadoria
Gaivão Bueno decidiu se apo

sentar. Após a vitória da Espanha,
na final da Copa.do Mundo, o nar

rador da Globo fez o anúncio. "A

Copa da África é a última que eu

narro, fora do Brasil. O sentimen
to é de dever cumprido", disse. No
Twitter, especula-se se a aposen
tadoria foi motivada pela campa
nha Cala Boca Gaivão, que ficou
entre os assuntos mais comenta

dos (lO mundo todo na rede social.

Angelina Joli'e faz tatuagem para Pitt
Não é de hoje que as tatuagens de Angelina Jolie se destacam na pele da

atriz.Porém, os seus fãs notaram algo de diferente na coxa dela, nas fotos do
ensaio que ela fez para a revista Vanity Fair. Quando perguntada sobre a nova

tatuagem, Angelina contou que fez para o marido. "É para o Brad", contou Jolie.
Sem dar mais detalhes do que significa a frase, Jolie apenas disse que é péssima
em guarda r segredos sobre' sua vida pessoa I.

Agúinaldo Silva
critica jornalista

O jornalista Tiago Leifert, que coman

dou o Central da Copa na Globo, chamou a

atenção de muita gente. O autor Aguinaldo
Silva chamou Tiago de 'sem graça', no Twit
ter. "Gente, onde arranjaram esse rapazinho
louro e descontraído que comanda aquele
debate na Globo depois dos jogos da Copa?
Eu, hein .. Aliás, não é só o rapazinho, tudo
nessa Copa é sem graça ... ", escreveu. As
críticas do autor também se estenderam ao

polvo Paul, que ficou famoso por adivinhar o
resultado dos jogos.

SUDOKU

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

quadrado de 3x3.
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1�:/!,ll!ISua mãozinha agarrou a carta ao lado, mas elé continuou a dormir, sem saber que era especial,
sem saber que era famoso [. ..) Ele não podia saber que, nesse mesmo instante, havia pessoas
se reunindo em segredo em todo país que erguiam os copos e diziam com vozes abafadas:
- A Harry Potter: o menino que soorevveu. _

Harry Potter e a Pedra Filosofal, J.K Rowling

Ela deu tchau,mas volta em 2011
Neste ano, o evento registrou o aumento de 10% no público e de 20% nas vendas

JARAGUÃ BO SUL

Dez dias foram suficientes
para modificar a rotina
da cidade, transformar o
cotidiano de milhares de
pessoas e deixar saudade
que perdura por 12 meses.

AFeira
do Livro de Iara

guá do Sul acabou on

tem. Mas, não sem an

tes oferecer ao público
páginas e mais páginas cheias de
boas histórias. Até 2011, a plateia
poderá, por exemplo, contar que
o evento recebeu a visita de 66
mil leitores, ou seja, 10% maisno
comparativo com o ano passado.
Entre eles, estavam cerca de 30
mil crianças de escolas públicas
e particulares da microrregião.

Somado a isso, os jaraguaen
ses ainda têm a chance de relem
brar outros números associados
às duas primeiras semanas de

julho. A maratona dedicada à
literatura foi responsável pela
comercialização de 42 mil publi
cações. O, título de campeão de

Com os meus livros,
entendi muito mais o Brasil
e me entendi melhor como
jornalista, hoje sou mais

esperançoso.
LAURENTINO GOMES

,

"
Escrever poema é um dar.
Escrevo para me satisfazer
com meu próprio texto para
o leitor que não conheço.

RICARDO CORONA

"
vendas, segundo Renato Schro-

- eder Júnior, da organização, fi
cou com o livro "Pra ser sincero

-

- 123 variações sobre um mes

mo tema", do músico Humberto

Gessinger. Os leitores esvaziaram
por diversas vezes o estoque das
editoras e livrarias participantes
exigindo várias reposições no

acervo. Em apenas uma delas, 70
exemplares da obra deixaram as

prateleiras diretamente para as

mãos dos leitores.
Já aos convidados ilustres

coube outra parcela da satis

fação. Os bate-papos fizeram a

alegria dos espectadores e che

garam até ,� registrar lotação
máxima no auditório montado
na Praça Ângelo Piazera. As pre
senças de Mauricio de Sousa e

Humberto Gessinger foram as

mais concorridas. Porém, os fãs
ainda puderam acompanhar a

presença do jornalista Laurenti
no Gomes, do poeta Ricardo Co
rona e do escritor Moacyr Scliar.
Alem deles, a Feira também
abriu espaço mais de 20 autores
catarinenses.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

,
Queria ser o
escritorzinho
do bairro Bom
Fim, tudo o que
veio depois foi
surpresa. No

fundo ainda sou

aquele garoto.
MOACYR SCLlAR

Na música, nada
me surpreende'
porque sempre
começo do zero.

Talvez seja
hiperativo na

minha carreira,
mas temos que
cometer erros
também.

HUMBERTO GESSINGER

"
Eu não sabia

escrever história
de mulher, fugia
inconscientemente
da criação, mas fui
salvo quando olhei
para o lado e vi as '

minhas filhas.
MAURICIO DE SOUSA

Crianças formam quase a metade do total de vlsítantes-recebldos

.

'

'camaracomvoce.blogs
www.. '
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literária de 2011 começaram a

aparecer na última sexta-feira.
"Ela vem melhorando a cada
ano, queremos manter esse

pique", comenta. Para isso, as

ideias são muitas.
Uma das intenções é aumen

tar o número de participantes
ilustres. Em 2010, foram cinco,
cada qual com uma especialida
de diferente. A variedade agra
dou e deve ser sustentada. Se

gundo Schroeder, um cartunista
e um músico/escritor, ambos de
renome nacional, compõem a

lista de convidados para o ano

que vem. "Os primeiros conta

tos estão feitos", adianta. Apesar
disso, a escalação final só será

divulgada daqui a alguns meses.
Por enquanto, a certeza fica

por conta de uma nova amplia
ção no espaço ocupado pelos
estandes, que já cresceu 20% no

comparativo entre Q009 e 2010.
E na continuidade da parceria
firmada com o Correio do Povo.
De patrocinador, o jornal deve
passar a ocupar também a posi
ção de organizador.

Conforme o diretor-geral, o

formato alcançado tende a per
manecer. '� resposta da comu

nidade foi ainda mais positiva
do que a esperada", afirmou.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com�br

E D l

Quinta edição já é rascunhada
Segundo organizador, número de convidados deve crescer, Cartunista e músico estão na lista

_ ......

Espaço dedicado aos estandes deve receber nova ampliação em 2011, ideia é ocupar toda a Praça Ângelo Piazera. Número de escritores convidados também vai crescer

JARAGUÃ DO SUL

Manter o ritmo, evoluir
sem perder a qualidade,
oferecer diversidade.
Estas são as metas

traçadas para a próxima
Feira do Livro.

Agora que a edição de núme
ro quatro acabou, a organização
se debruça de vez sobreo futu- .

ro do evento. De acordo com o

diretor-geral, Carlos Henrique
Schroeder, os' primeiros rascu

nhos envolvendo a maratona

"Alcançamos as metas. Em 20111 vamos repetir o
formato deste ano, que deu certo".

.

. ntuitomais pOSsibilidade
t.e: ,,0111

.

1 .
.

..' ,J. d··' ;_c> S.
\:'Lo\\. \:. .... e. e.�).ore ummunco euuorm.a. +.�ot"

.

.. '. {louca . '�"'.r '..
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.
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.

BibliotecaPúbUçaMU1liçlpalltui Barbosa
Aberta de segunda a sext....feira: das 7 às 19 horas

Sábado: das 8 às 13 horas .. Informações: 2106.8708
PREFEITURA

DE JARAGUA DO SUL
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linha de Fundo

ulimar Pivatto
Clássico

M
alwee e. Krona/Ioin
ville se reencontrarão

.

de novo no Estadual.
Mas dessa vez pelas

quartas de final do turno da Divi
são Especial. O time jaraguaense,
que terminou em sétimo lugar,
pega o maior rivàl, que foi vice
líder na primeira fase. Por ter

melhor campanha, os joinvilen
ses decidem em casa. Os outros

jogos serão entre Hering x Floria
nópolis, Concórdia x Ibirama e

Unisul x Capivari, As datas ainda
não foram divulgadas pela Fede

ração Catarinense de Futsal.

Regulamento
As partidas ainda são pará

definir o título do turno. Haverá
a mesma disputa no returno, que
classificará o campeão de cada

etapa mais os dois melhores ín
dices técnicos para a semifinal da

competição. Ainda não se sabe
se a Malwee/Cimed utilizará os

titulares neste mata-mata, tudo

depende das datas da Liga Futsal.
A fórmula de disputa inchou ain
da mais o calendário desse ano.

,
NÚMEROS DA COPA

Em boas mãos
O título da Copa do Mundo de 2010 ficou em boas mãos.

A Espanha soube aliar o futebol de resultado com o bom t�
que de bola, que desestabilizou a Holanda. Sem saber o que
fazer, o time laranja "abriu a caixa de ferramentas", come
tendo um monte de faltas e só não teve mais gente expulsa
porque o juiz pipocou. Fiquei feliz porque os defensores do
"futebol de resultado" ficaram pelo caminho. Assim como

aqueles que só se preocuparam em jogar bonito,Vicente Del
Bosque conseguiu equilibrar as duas coisas e a Fúria leva o

troféu para casa. Para nós, resta torcer paraque em 2014 te
nhamos mais sorte e mais competência. Cá entre nós, não
merecemos mais um Maracanazo.

Números da Espanha: seis
vitórias, uma derrota, oito gols
marcados, dois sofridos, oito
amarelos, 81 faltas cometidas,
134 sofridas, 45 desarmes
efetuados, 51 sofridos, 80%
de passes finalizados, 29% de
eficiência nos cruzamentos,
56 escanteios a favor e
63% de aproveitamento nos

lançamentos.

Samy (à frente) é um dos destaques e já conquistou a Liga Futsal em 2008

u FI: ,II�I

Meninas entram
em quadrapara

. fazerhistória
Equipe feminina de futsal estreia na

Liga Putsal n9 dia 10 contra o Sport·,
JARAGUÁ DO SUL

Quando o time masculino
da Malwee/Cimed estreou
na Uga FutsaI, em 2001,
,o desempenho deles ficou
longe do favoritismo de hoje.

Na época, terminaram na oita
va colocação. Nove anos depois o

futsal jaraguaense ganha um novo
capítulo: o time feminino ADJ /Rau
mak/Barateiro/FME foi convidado
a participar da liga Futsal deste ano
e promete iniciar uma história de .

sucesso também entre asmulheres.
I Segundo o técnico,VitorAlexan
dre, elas estreiam na competição
com o peso de representar uma po
têncianacional no futsal. "Por causa
da tradição da cidade recebemos o
convite de participar da liga. A in

tenção da CBFS é expandir o futsal
feminino e este ano promete ficar
nahistória", disseVitor.

Toda a primeira fase da com

petição será nas cidades de Criciú
ma e Caçador, de 10 a 14 de agosto.

Jaraguá estreia contra Sport Recife
dia 10, às 19h, em Criciúma, pela
chave B. Por isso, as garotas só
mandarão jogos na Arena Iaraguá •

se passarem para a quartas de fi
nal. De acordo com o técnico, o
'Objetivo da equipe será passar
para a segunda fase e terminar, ao
menos, entre as quatro melhores.

Sobre o perfil do time, Vitor
revela que a equipe tem umamé
dia de idade baixa, mas se com

porta muito bem taticamente.

.
"Caçador, Criciúma e Chapecó
são favoritas ao título, mas esta

mos trabalhando para ser a quar
ta potencia do futsal estadual",
declarou, apontando Samy, cam
peã da Liga Futsal de 2008 com

Caçador, e Roberta, atleta de se

leção brasileira sub-17, como as

duas promessas jaraguaenses.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 96/2010
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de GÊNEROS ALIMENTíCIOS

(frut��, �egumes, ver?uras e ovos), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil no
murucpio de Jaragua do Sul- SC, em conformidade com os anexos do Edital. REGIMENTO:
Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03

de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARAENTREGA dos ENVELOPES:Até às 13:30

. h�ras do dia 28 de julho de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
sita na RuaWatterMarquarclt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa
de P,��e abertura dos envelopes serão as 14:00 hs do dia 28 de julho de 2010, na Gerência

.: de LI�� e Contrat?s. ENTREG�DASAMOSTRAS: Somente no dia 27 de julho de 2010,
no horano das 7h:45mln as 11h15m1n, na RuaWatterMarquarclt, 1111 na Central deAlimentos
localizada no CAM - CentroAdministrativo Municipal, com a Sra. EIza Maria Siems e/ou Marlene
Silva.�ALOR ESl1MADO PARAAQUISIÇÃO: R� 200.412,99 (duzentos mil quatrocentos e

doze reais e noventa e nove centavos). INFORMAÇOES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no
.

endereço acima ou via Intemet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (Se), 07 de julho de 2010.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

._!.l"lt!. !'}� ...,.
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LigaFutsaI reinicia paraMaIwee
Equipe tem jogos cruciais hoje contra Praia Clube e quinta-feira diante do Corinthians

JARAGUÁ DO SUL

Apenas um ponto separa
a Malwee/Cimed do
Corinthians na tabela de
classificação.

E no que depender naMalwee,
o reinício da Liga será marcado

pela recuperação da liderança.
O ala Márcio é quem explica a

matemática rumo ao primeiro
lugar: "nesta semana a Liga terá
dois confrontos diretos, o de hoje
(ontem) entre Intelli e Krona/Join
ville e de quinta-feira nós e Corin

thians. Émuito importante ganhar
do Praia para chegar com moral
no confronto direto em São Paulo".

Márcio não conhece muito
bem o time mineiro, já que as

recomendações de Fernando
Ferretti serão dadas hoje, horas
antes da partida, que acontece

às 20h15, na Arena Brusque. Mas
para o ala o que importa é se im

por e não proporcionar contra
ataques, características comuns

dos times que visitam aMalwee.
Se Márcio' pudesse optar,

não jogaria a partida de hoje em

"
É muito importante
ganhar do Praia

'

(Clube) e chegar
com moral diante
do Corinthians.
MÁRCIO, ALA DA MAlWEE

"

Ingressos
somente no

local do jogo
Os jaraguaenses ·que dese

jam esticar o fim de noite até

Brusque para acompanhar a

partida não precisam comprar
ingressos antecipados. Os bil
hetes serão vendidos apenas
na hora com o mesmo preço de
costume: R$ 10 e R$ 5 (meia
entrada). O amigo torcedor e

os que possuem camarote em

Iaraguá têm entrada livre no
,

jogo. A Malwee teve de mandar
o confronto em Brusque porque
a Arena está reservada para a

Exp02010. A equipe volta a jo
gar em casa no dia 21, contra o

Macaé, às 20h15.

Brusque, mas essa é uma situação'
que foge do seu controle. "Claro

que gostaria de jogar com o apoio
da torcida. Com certeza não vai ser
a mesma coisa, mas vamos tentar
fazer valer o

-

mando de quadra,
mesmo que na prática ela seja
neutra", opinou.

Bebeto eChico são os desfalques

da Malwee para o confronto. O'

camisa 15 se recupera de uma lesão
na panturrílha esquerda e Bebeto
de uma lombalgia. Os 'dois devem
voltar no dia 23 de julho. A equipe
embarca para São Paulo na quarta
feira, onde enfrenta o Corinthians.

• GENIB.U RODRIGUES
genIeII@OCorreiodopovO.COIn....

ARQUIVO/OCP

Ala Márcio vê partidas de hoje e de quinta-feira como fundamentais para reaver a primeira colocação

COPA DE PÊNALTIS FOI SENSAÇÃO ENTRE TORCEDORES DA REGIÃO

Itália leva o
tH:ulos nos
pênaltis

GUARAMIRIM
Calma, você não está len

do a notícia errada. A Itália
foi campeã nos pênaltis, não
na África do Sul, mas em

Guaramirim. A Copa de Pên
altis teve como como primeira
campeã a 'seleção' da Itália.

No total, 32 equipes repre
sentaram cada um dos partici
pantes da Copa do Mundo de
2010. Classificararh-se para as

quartas de final Chile, Grécia,
Eslovênia, Eslováquia, África
do Sul, Alemanha, Itália eCoré
ia do Norte. A Azzura venceu,
na decisão, a Eslováquia por
3X2. A Eslovênia ficou com ter

ceiro eÁfriéa do Sul em_quarto.
A competição deve ter uma

segunda edição no ano que
vem. Como em 2011 não tem

Copa do Mundo, a brincadeira
será com os times do Campe-
onato Brasileiro. Capitã "italiana" recebe o troféu da primeira edição da Copa

Guaramirim
é líder do
sub-15 e 17
JARAGUÁ DO SUL

Duas partidas da quinta roda
da do Campeonato Jaraguaense
de Escolinhas Sub-15 e Sub-17 fo
ram realizadas rio fim de semana.

No saldo final, melhor para Gua
ramirim que garantiu a liderança
isolada nas duas categorias.

Na Barra do Rio Cerro, o Bo

tafogo recebeu Guaramirim. No
sub-15 o time da cidade vizinha
venceu por 2xO. Já no sub-17 acon
teceu um empate em lxl. No João
Pessoa, o No_va Geração recebeu
o CFC/João Pessoa. Na categoria
sub-I5 o João Pessoa goleou por
9xO. No sub-17 um novo empate
só que em 2x2.

Na sexta-feira, pelo comple
mento da terceira rodada, o CT
Falcão 12 goleou os Craques do
Futuro por 12xO, pela categoria
sub-I5, no campo do Estrella. No
decorrer da semana a LJaF (Liga
Iaraguaense de Futebol) irá infor
mar os horários e os locais das par
tidas que faltam da quinta rodada
da primeira fase.
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Gols escassosna
.,

•

(3'
Média foi a segundapior dahistória, atrás apenas daCopa de 90
JOANESBURGO

Com a internet cada vez mais presente
em todo o lugar, acompanhar a Copa
do Mundo nos torna ainda mais
,próximos da emoção.

DIVULGAÇÃO/AFP

--os números nos eram atualizados em

tempo real, no site da Fifa. Eles mos-
, tram 'que as redes não balançaram

..._ muito. Foi a segunda pior média de

gols da história dos Mundiais, com 2,26 por
partida. Ficou atrás apenas da fraquíssima
Copa da Itália, em 1990, que terminou com·
média de 2,21. Exemplo disso é a seleção
campeã, que marcou oito vezes, ficando em

sexto lugar no "ranking", atrás até mesmo do
Brasil, que foi eliminado nas quartas de final.
O time que mais balançou as redes foi a Ale
manha, com 16 gols, e dois times passaram
em branco - Argélia e Honduras.

Por sua vez, a Espanha foi quem mais ten
tou o gol. Foram 121 finalizações, contra 102
de Uruguai e Alemanha e 101 de Gana. No as

pecto disciplinar, ponto negativo para a Ho
landa. Foram 126 faltas cometidas em todo o

torneio. O Uruguai ficou logo atrás com 99.

OltI'J nto
�

Alemanha, de Müller e Ozil, foi a seleção que mais fez gols

Preços e condições válidos até 1310712010 enquanto durarem os estoques. Sujeito a aprovação de cadastro. Fotos meramente ilustrativas.
.

, .. �Caraguá Auto Elite
'Unia- reTação de confiança

47 327� 6000
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Projeto de leimuda o limite geográfico
entre Massaranduba e São João do

Sem acordo, festaainda
édú ··dapalasodedades
Reunião na tarde de ontemnão.chegou a uma definição se a Schützerifest vaimesmo

,

acontecer em outubro. Sociedades de tiro se dizem inseguras por causa do desgaste
. sofrido na festa do ano passado, quandooprejuízo chegou a quase R$ 500 mil. Um novo

... , ....encontro ....foi ...marcado, ..para ...anoite ...de.hoje.quando.scrã ...anunciado ..o.futuro ... .do.evento..
,

Página 7
FO:rGS PIERO RAGAZZI

Temperaturas'
despencam e pode

nevar na região serrana

no fim de-semana.
Sensação térmica em

São Joaquim ontem

chegou a 14 graus
negativos.

'Saldo positivo
entre exportações
e importações
Segundo o Ministério do
Desenvolvimento, conta
ficou favorável em US$ 29
milhões 835 mil no mês de
junho em Jaraguá do Sul.
Página 10

Homernvai
preso por bater
na própria mãe
Sérgio Augusto Liberatori, 43
anos, foi levado ao presídio
depois de agredir a mãe, de
71 anos. Página 11

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Protestos
contra o ETA

No dia 14 de julho de 1997, milhões de
pessoas saem às ruas da Espanha para pro
testar contra a violência do grupo separatis
ta ETA (Pátria Basca e liberdade, em basco).
Os terroristas haviam assassinado o conse

lheiroMiguelAngel Blanco. Foi amaiorma-
nifestação popular já registrada no país.

�O grupo, que estava começando a perder �
a simpatia do povo, pratica atos violentos
como meio.de alcançar a independência da
região do País Basco (EuskalHerria), daEspa
nha e da França. A ETA possui ideologia se

paratistamarxista-leninista e revolucionária,
. e é classificadapela Espanha como terrorista.

Fundada pelos membros dissidentes do
Partido Nacionalista Basco, contou com o

apoio da população durante a ditadura de
. �

Francisco Franco (1939-1975), por ser consi
derada uma organização anti-regime. O en

fraquecimento aconteceu a partir de 1977,
por causa do processo de democratização.

O grupo reivindica, em território espa
nhol, a região chamada Hegoalde ou País
Basco do Sul, que é constituído por Alava,
Biscaia, Guipúscoa e Navarra; também rei
vindica, em território francês, a região cha
mada País Basco do Norte, que é constituído

por Labour, Baixa Navarra e Soule.
No dia 24 de março de 2006, a organiza-

ção declarou que abandonaria suas ativida-
des - o que mudou em 30 de dezembro de
2006. A organização assumiu a explosão de
um carro-bomba no Terminal4 do aeropor-
to de Madrid-Barajas, em Madrid. Ao con

trário do que sucedera no. passado, a ETA I.

não anunciou o atentado previamente, pro
vocando desmoronamentos, suspensão do

tráfego aéreo e deixando dezenove pessoas
feridas, com amorte de dois equatorianos.

�NVENÇÃO HISTÓRICA
Cubo mágico
O Cubo Mágico, pequeno objeto formado por nove
quadrados coloridos em cada face; foi criado pelo
húngaro Ernõ Rubik na metade da década de 70.
No entanto, foi apenas em 1980 que o brinquedo,
chamado originalmente de Cubo de Rubik, tornou-se
famoso no resto do mundo, quando foi importado
pelos Estados Unidos.
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Integridàde .

Considerado um dos edifícios
mais íntegros e importantes da ar

quitetura teuto-brasileira urbana do

período entreguerras, em Santa Cata

rina, a casa número 869 da rua Presi
dente Epitácio Pessoa foi construída
em 1933.

.

Originalmente, a casa pertencia
a Anton Zahler, mas passou para Pe
dro Kopeaki em 1951. Hoje, é um dos

que mais se destaca entre os edifícios
históricos doVale do Itapocu, por sua
originalidade e fidelidade às tendên
cias arquitetônicas alemãs.

O telhado é característico'daque
les construídos acima dos Alpes, para
proteger osmoradores da neve inten
sa. Com grandes dimensões e cons

truída em alvenaria, é dividida por
cinco pilastras. As aberturas e orna

mentos são de origem alemã, incluin
do-se o desenho e o funcionamento. Arquitetura alemã é destaque do edifício localizado na Epitácio Pessoa

PELO MUNDO

'1881

O fim de Bil1y "lhe Kid"
No dia 14 de julho de 1881, o len

dário pistoleiro norte-americano Billy
"The Kíd" é assassinado pelo xerife do
Novo México, Pat Garret, com apenas
21 anos. Ainda assim, existem boa
tos de que Billy teria escapado e fugi
do para o Texas. Ele ficaria lá, com o

nome de Bill Brushy, até morrer, por
volta de 1950.

1979

Uma nova constituição
No dia 14 de julho de 1979, é aprova

da uma nova constituição no Peru.Apro
posta do documento era uma democrati
zação, o que aconteceria gradualmente,
Em 1980, com a reeleição deFernando Be
laúnde Terry; muitas das reformas radicais
do governo militar foram derrotadas. As
reformas econômicas, no entanto, não pu
deram ser aplicadas em suamaior parte.

Indenização
No dia 14 de julho de 2000, um júri

de Miami autoriza o pagamento de
uma indenização milionária a fuman
tes da Flórida por parte das empre
sas fabricantes de cigarro. A sentença
obrigava as fábricas a pagar pouco
mais de US$ 145 milhões aos fuman
tes lesados pelo uso do cigarro. As in
dústrias, é claro, recorreram.

Pouco antes do início-do século XX, os produtos 'que eram comercializadps'em Itapocuzinho-III

,yilÚ,lamijr�nGipalmentedeJ�f�gqá, através çloirio}têlpq€�.:.:EQtfe el��� Qs:mais.r�quisit&do�,�r;&m,.
I

�tigoscoriió fumo 'de cord�Cqueijo, peles de boVinn� êtlé'a�imàis selvag�ns. I
,

•

'.

,I

Havia 'âindâoutro produto muito comercializado naquele período: a pele de gambá, que eramuito
valorizada no mercado. Na.época, era grande o número de caçadores do animal,e quase todos eles.
usavam a mesma tática.
Os imigrantes confeccionavam "cochinhos de taquaruçu", rachados ao meio. Depois, depositavam
aguardente nos cochinhos, para atrair os gambás. O problema é quemuitos dos encarregados da
captura, no regresso, tomavam as sobras da cachaça contidos nos vasilhames � assim, estavam �u�s{..
sempre embriagados'.

. .

Encontro feminino
Na semana do dia 6 ao dia 12 de
dezembro de 1986, o jornal "O Correio do �,
Povo" trazia uma nota sobre o 2°

Encontro��daMulherRural deMassaranduba, l�
que havia ocorrido no final de outubro, I�Sessentamulheres

Participaram:Je, I",discussões e duas palestras.
•

", 'no, �-§j" U',j. �-

EDITAL
Jurandir Michels, torna público que re

quereu à Fundação do Meio Ambiente
- FATMA a Licençá Ambiental Prévia
conforme processo de N° URB/11987/
CRN para Loteamento residencial,
urbano, localizada naRua 3 de

outubro, no município de Schroeder.
Foi determinado Estudo Ambiental

Simplificado.

EDITAL
Ari Viebrantz, torna público que re

quereu à Fundação do Meio Ambiente
- FATMA a.Licença Ambiental Prévia
conforme processo de N° URB/12448/
CRN e AUC de N° VEG/34600/CRN,
para Loteamento residencial, urbano,
localizada na Rua Rudolfo Viebrantz,

no município de Schroeder. Foi determi
nado Estudo Ambiental Simplificado.

RENÚNCIA
GILMAR KRUTZSCH, brasileiro, inscrito na OAB/SC 6568, SANDRASTAEDELE KRUTZSCH,
brasileira, inscrita na OAB/SC 6110, CRISTIANE DRISSEN VALLE, brasileira, inscrita na OAB/SC
9980, JOÃOANTONIO CALEGARIO VIEIRA, brasileiro, inscrito na OAB/SC 25.265, GUILHER
ME PIMENTEL STREIT, brasileiro, inscrito na OAB/SC 26.�0, FERNANDO DA SILVA CHAVES,

,

brasileiro, inscrito na OAB/SC 25.348, DARWINN HARNACK, inscrito na OAB/SC 14.849, vêm
tomar público que renunciaram todos os poderes que lhes foram conferidos por JOCEL COMÉR
CIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., no processo n° 036.98.000939-7, movido pelo ESTADO DE

SANTACATARINA, em trâmite na Vara da Fazenda da cidade de Jaraguá do Sul- SC.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PONTO DE VISTA
jl't 'i '.r.

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRÀ SÁBADO ,

TERÇA-FEIRA
QurvalMarcattO,
presidente da Aàjs

; femando Rizzt;>lo"
I Advogado

fi.

Vidor:Danicb,
sociólpgo

o preso e a lei

Existem leis que,
estabelecem

direitos aos presos
e encontram-se.
no mesmo grau
de hierarquia das
leis que definem
os crimes e suas
respectivas penas

"

-.. ara viver em sociedade, é imprescindível a
obediência a regras, sob pena de império

-"do caos. Tais regras, tem-se como leis, as

quais, se não obedecidas, implicam ao seu

infrator, a aplicação de penalidades que a

própria lei prevê.Nesse sentido, bem ·se sabe que toda
vez que um crime é praticado, ao seu autor, após o

transcurso de um processo, onde lhe são assegurados
os direitos constitucionais da ampla defesa e do con
traditório, é aplicada uma pena. Esta pena não fica
a livre escolha do juiz, mas sim, é estabelecida pela
própria lei que o criminoso infringiu.Assim, não cabe
à sociedade, à vítima ou ao juiz, a livre escolha da san
ção penal que entender necessária. O juiz, ao aplicar
a pena ao autor de um crime, fica con

dicionado ao tempo e aos limites que a

própria lei estabelece para aquele caso.

Fica-se, aqui, ·com aquelas penas que
. privam a liberdade da pessoa, que as

mantêm encarceradas pelo tempo que
o juiz, dentro dos limites que a lei esta
belece, fixa como sendo necessário para
repressão do crime praticado. Trata-se
do tempo de castigo que o' criminoso de
verá ficar preso, por ter violado as regras
da sociedade, traduzidas pela lei.

Ocorre, porém, que existem leis que
estabelecem direitos aos presos e encon-
tram-se, no mesmo grau de hierarquia das leis que de
finem os crimes e suas respectivas penas. Cita-se, por
exemplo, a Lei de Execução Penal (7.210/84), que esta
belece dentre outras providências, os direitos, deveres,
procedimentos, condições dos estabelecimentos pe
nais, dentre outras.

No que se refere ao local destinado para cumprir
as penas privativas de liberdade em regime fechado
(para reincidentes, para condenados por crimes he
diondos ou equipados e para primários cuja conde
nação supere oito anos de reclusão), a lei o define
como sendo a penitenciária.

Na penitenciária, o preso será alojado em uma

cela individual que conterá dormitório, aparelho sa

nitário e lavatório e, ainda, com as seguintes caracte
rísticas: salubridade do ambiente pela concorrência

dos fatores de aeração, insolação e condicionamento
térmico adequado à existência humana; e área mí
nima de 6,00m2. Estas condições mínimas da cela,
quando expostas, trazem perplexidade à sociedade,
por entender que não cabe aqueles que cometeram
crimes um local tão aprazível.

. Parece que vê-los entulhados, uns sobre outros,
dá à sociedade um sentimento de prazer, ao saber
que o criminoso está, finalmente, sendo castigado
por ter violado a lei.

Dois pontos merecem ser questionados, entre
tanto: primeiro, o criminoso apenas está preso, por
que violou a lei e, se a violou, deve receber a pena
correspondente à infração praticada. A forma de

cumprir a pena legalmente aplicada,
também encontra-se prevista em lei e,
não sendo esta cumprida pelo Estado
(ao não oferecer o espaço que a própria
lei define para o preso), observa-se um

verdadeiro mando e desmando, ou seja,
o Estado prende o sujeito porque este

respeitou a lei (caracterizado pela práti
ca de um crime, que nada mais é do. que
violação a uma lei). Uma vez que reco

lhido o criminoso, o Estado o mantêm

preso em condições ilegais, ou seja, em
desacordo com aquelas previstas na le

gislação estabelecida, para tanto (situa
ção reconhecida por todos os Estados). Leva-se ao

seguinte pensamento: se desrespeito a lei, vou pre
so, mas se o Estado a desrespeita, nada acontece?

O segundo ponto a se questionar, é este sentimen
to de vingança, de ódio, de repulsa à figura do preso.
Quando se vive em sociedade, é necessário obede
cer às regras da sociedade (estas representadas pelas
'leis). Se violadas, seu infrator é retirado da sociedade
e colocado em um local destinado a sua recuperação.

Considerando que não há mais pena de morte,
nem prisão perpétua, tem-se que mais dia, menos
dia, aquele que cometeu um crime, qualquer que
seja, voltará à liberdade. E, em razão disso, não dever
se-ia aproveitar o momento que o mesmo encontra
se recluso, para ressocializá-lo? Difícil, é verdade, mas
o.que nesta vida é fácil?

"
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Thbelionato do Município eComarca de Iaraguã doSul
Carlos FabricioGriesbach,Thbelião
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relaciona
dos, 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 nomesmo prazo,
sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se

deve ao fato de ais) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localiza
ção incerta, ignorada ou inacessível. ou for(em) residente(s) ou dorniciliadaís) fora da Circunscrição Geográfica
da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante,
tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 151358 Sacado:CHARLENERODRIGUES CPF:047.991.639-06 Cedente:BVFINANCElRAS/A-C.EI. CNPJ:
01.149.953/000 Número do Título: 131026786 Espécie: Cédula de Crédito Bancário I_>or Indicação Apresentante: RICARDO CLERICI DataVencimento: 19/10/2009 Valor: 1.414,12 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução:
R$8,96, Diligência:R$20,80,Edital: R$10,4O

.

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

Protocolo: 150277 Sacado: CRISTIANO GONCALVES DE MORAES CPF: 029.132.419-30 Cedente: JORDAN E JUI1A
COMERCIO DE CALCADOS CNPJ: 07.666.3911000 Número do Título: 000360 3 Espécie: ChequeApresentante: JOR
DAN E JUI1A COMERCIO DE CALCADOS DataVencimento: 22/10/2009Valor: 331,35 liquidação após a intimação:
R$10,40,Condução: R$4,74,Diligência: R$20,80,Edital: R$10,40
Protocolo: 151283 Sacado: FEI1PE RODRIGUES BUHR CPF: 293.554.638-55 Cedente: SHOPPING SHOW LIDA
CNPJ: 04.669.864/000 Número doTítulo: L32/022 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 30/06/2010Valor: 603,50 liquidação após a intimação:R$10,40, Condução:
R$8,96, Diligência: R$20,80, Edital:R$10,40
Protocolo: 151353 Sacado: FlORE MODA INTIMA IlDA CNPJ: 03.152.125/000 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/000 Número do Título: 12966*001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 01l07/2010Valor: 2.234,88 liquidação após a intimação: R$1O,40, Condu
ção: R$14,60, Diligência: R$20,80,Edital: R$10,4O
Protocolo: 151425 Sacado: GIOVANI VEGINI CPF: 016.665.759-09 Cedente: SUPREMO CIMENTOS S/A CNPJ:
05.798.883/000 Número do Título: 611.101 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 01l07/2010Valor: 4.140,00 liquidação após a intimação: R$lO,40, Condução: R$13,89,Di
ligência: R$20,80, Edital: R$10,40
Protocolo: 151038 Sacado: IORI< COLOCACAO DE GESSOS IlDA-ME CNPJ: 09.572.374/000 Cedente: DRYSUL CO
MERCIAL LTDA CNPJ: 10.898.995/000 Número do Título: 80 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
DRYSULCOMERCIAL IlDADataVencimento: 28/05/2010Valor: 826,95 liquidação após a intimação: R$10,40, Con
dução: R$18,82, Diligência:R$20,80,Edital:R$10,40
Protocolo: 151039 Sacado: IORI< COLOCACAO DE GESSOS LIDA-ME CNPJ: 09.572.374/000 Cedente: DRYSUL CO
MERCIAL IlDA CNPJ: 10.898.995/000 Número do Título: 78 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante:
DRYSULCOMERCIAL LIDADataVencimento: 28/05/2010Valor: 473,78liquidação após a intimação: R$10,40, Con-
�����-����:�::�������-�-�:�:��:��:_����:��--------------------------_:_------------------------------------------------
Protocolo: 151040 Sacado: IORI< COLOCACAO DE GESSOS IlDA-ME CNPJ: 09.572.374/000 Cedente: DRYSUL CO
MERCIAL LIDA CNPJ: 10.898.995/000 Número do Título: 81 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
DRYSULCOMERCIAL LIDADataVencimento: 28/05/2010Valor: 892,36 liquidação após a intimação: R$10,40, Con
dução:R$18,82, Diligência: R$20,80, Edital: R$10,4O .

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

Protocolo: 151394 Sacado: LEILDO FERREIRA DE SOUSA CPF: 399.949.109-49 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/000 Número do Título: 12987*001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 01l07/2010Valor: 2.125,51 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condu
ção: R$21,64,Diligência: R$20,80, Edital:R$10,40
Protocolo: 151098 Sacado: MARCELOROCHAHEREDIACPF:405.634.050-15 Cedente:MOGKINDCOMDEMAQUINAS lIDA. CNPJ: 82.657.255/000 Número do Título: 0269021/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERALDataVencimento: 23/06/2010Valor: 510,00 liquidação após a intima
ção:R$10,40, Condução: R$13,19,Diligência: R$20,80,Edital: R$lO,40
Protocolo: 151172 Sacado: MARCELO ROCHA HEREDIA - ME CNPJ: 10.749.293/000 Cedente: INDUSTRIA E CO
MERCIO DE CONFECCOES SEEIAH IlDACNPJ; 04.139.041/000 Número do Título: 005423-1/2 Espécie: Duplicata .

deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 29/06/2010Valor: 1.234,82
liquidação após a intimação: R$10,40,Condução: R$14,60, Diligência:R$20,80, Edital: R$10,4O
Protocolo: 151371 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PROD AL LIDA éNPJ: 08.722.197/000 Cedente: FSSA IND E
COM DE PROD AUMENTICIOS LIDA CNPJ: 03.241.442/000 Número do Título: 28326 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 29/06/2010Valor: 1.181,00
liquidação após a intimação:R$10,40,Condução:R$8,96, Diligência: R$20,80, Edital: R$10,40
Protocolo: 151359 Sacado: VAIDEMffiO VOU CPF: 437.132.119-49 Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. CNPJ:
01.149.953/000 Número do Título: 131012615 Espécie: Cédula de Crédito Bancário I_>or Indicação Apresentante: RICARDO CLERICI Data Vencimento: 22/02/2008 Valor: 1.881,57 liquidação após a mtimação: R$10,4O, Condução:R$25,86,Diligência: R$20,80, Edital: R$10,40
Protocolo: 151220 Sacado:VIAANJO IND.COM. CONFECCOES LIDAME CNPJ: 11.012.165/000 Cedente: FAVOMA.
LHAS LIDA CNPJ: 82.983.404/000 Número do Título: 1601B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 27/06/2010 Valor: 473,90 liquidação após a intimação: R$10,40, Con-
dução: R$14,60, Diligência: R$20,80,Edital: R$10,4O .

Protocolo: 151419 Sacado: VITRINE MODAS LIDA ME CNPJ: 03.828.995/000 Cedente: INDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECCOES LAMODA LIDCNPJ: 79.653.119/000 Número do Título: S3 66966 4 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 01/07 /2010Valor: 324,46 liquidação
após a intimação: R$10,4O, Condução:R$8,96,Diligência: R$20,80, Edital: R$10,40

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

NOSÃBA
Feüoada na Escola
Atayde Machado

A Escola Atayde Machado, do bairro
Czerniewicz, realiza neste sábado, a partir
das 11 horas, uma feijoada, com acompa
nhamento de arroz, salada e laranja O bilhete
está sendo vendido a R$ 12 na própria escola.
Além do prato principal, os organizadores dis
ponibilizarão cachorro quente (R$ 1,50), refri
gerante em lata (R$ 2,50) e água (R$ 2,00). En
tre as atrações do evento, que é aberto a toda
comunidade, estão campeonato de futsal,
cama elástica emúsica ao vivo.

EM HUPÃ
Sociedade Águia Dourada
escolhe rainha e princesas

A Sociedade Águiá Dourada, de Corupá,
promove a terceira eliminatória do Con
curso Rainha das Sociedades de Tiro 2010.
O baíle será dia.17 de julho, animado pela
bandaTchêBarril, com início às 22h. Duran
te a noite serão eleitas a rainha, as princesas
e também a Miss Simpatia. A vencedora vai
'participar do concurso que escolhe a Rainha
do Tiro de Corupá. Ingressos antecipados na
diretoria do clube a R$ 10. Informações com
Micheli pelo telefone 3375-0768.

TESTES G nnres
Sesc Saúde no.

Shopping dia 28
o programa Sesc Saúde volta ao Shop

ping Center Breithaupt em mais uma edição
no próximo dia 28 de julho, das 7h30 às 12h.
Conforme a coordenação do programa, o

evento tem como objetivo levar à comunida
de informações e orientações de prevenção e

promoção da saúde, com a realização de exa
mes de glicemia e de colesterol, verificação da
pressão arterial, peso/altura, cálculo do IMC,
teste de acuidade visual, etc. É fundamental
estar em jejum para a realização dos exames.

'INTERCÂMBiO
Jovem Embaixador
abre inscrições

Seguem até o dia 5 de agosto as inscri
ções para o Programa Jovens Embaixado
res. Através do projeto, 35 jovens da rede
pública do país terão a oportunidade de
fazer um intercâmbio cultural nos Esta
dos Unidos. Para participar, o estudante
deve ter excelente desempenho escolar;
participar de atividades sociais e volun
tárias; ter boa fluência em inglês e ser de
família de baixa renda. Inscrições no site

www.embaixada-americana.org.br.
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Mapa doVale podemudar
Projeto delei altera o limite geográfico com São João do Itaperiú
MASSARANDUBA
Uma comunidade com 17
famOias está prestes a trocar
o município pela vizinha São
João do ltaperiú ainda este
ano sem sair de casa.

Eles sãomoradores da divisa en

tre osmunicípios, que poderá ter os
limites territoriaisalterados, passan
do a localidade de Ribeirão Jacaré
de Massaranduba para São João do
Itaperiú, que já aprovou a alteração.
Aproposta está agora na Câmara de
Massaranduba para apreciação. Se
for aprovada, será encaminhada à
Assembleia Legislativa para análise
dos deputados. Repetindo o placar
favorável, encaminha-se ao gover
nador, que acatando o projeto aí
sim oficializará amudança dos limi
tes das cidades.

A localidade de Ribeirão Jacaré
fica no bairro Ribeirão da Lagoa,
no limite com São João do Itape
riú. Porém, segundo o secretário
de Planejamento, Fabiano Spézia,
a comunidade é mais ligada ao

município vizinho. "Eles nos pro
curaram para afirmar que houve
um erro na divisão das cidades
feita pelo IBGE. Os técnicos teriam
errado o ribeirão que faz a separa
ção'" comenta.

Das 17 famílias da localidade,
dez são a favor e sete são COntra a

mudança. Spézia acredita que ain
da é possível uma negociação, que
mantenha os moradores contrários
em Massaranduba. "Eles já aprova
ram a lei, mas nós podemos ajustar
na própria Câmara de Vereadores
para todos serem beneficiados. A
verdade é que a maioria por lá tra
balha e tem a sua vida em São João
do Itaperiú", afirma. -

O prefeito Mário Fernando
Reinke (PSDB) também concor

da com a alteração. Ele revela

que a Prefeitura de São João do

Itaperiú está mais preocupada
com a localidade que as gestões
que passaram em Massarandu
ba. l'Até hoje, nenhum prefeito

PIERO RAGAZZI

Localidade de .Ribeirão Jacaré fica no bairro Ribeirão da Lag9a, onde residem atualmente 17 famílias
.:.'." r� ,,, .1

. .:: '"1

nosso fez nada por eles. Nunca
construímos uma estrada, não
demos assistência. É uma região
muito deslocada. E compreen
sível eles quererem a mudança",
admite.

A Mesa Diretora da Câmara
deve decidir hoje se o projeto en

tra na pauta de amanhã ou ape-
.

nas em agosto, após o recesso

parlamentar dos vereadores.

,,','. ,'!"i ',/1'

to foi éopiadó deSâoJo'ã,,; ao

temos nenhum dado técnico,
é tudo feito por eles. Não tenho
segurança ainda se é uma boa
ideía'; declara.

Data: 27 a 29 de julho - 19h às 22h30min

Local: XP Investimentos

Investimento: 10x R$25.oo

WEG INDÚSTRIAS SIA
torna público que requereu jun

to a FATMA a Licença Ambiental de

Operação (LAO) para extração de
saibro e argila, no local denominado
Fazenda Bruacas, no município de

Corupá/SC, referente ao processo
DNPM nO 815.477/2010 e protocolo
FATMA IN 1278607/2010.

Prefeito deve
ir à.Câmara
mês que vem
MASSARANDUBA

o prefeito Mário Fernan
do Reinke (PSDB) vai aceitar
o convite da Câmara dos Ve
readores para falar sobre as

obras do HospitalMunicipal,
inaugurado no final de 2008,
quando era vice-prefeito, e

que até hoje não funciona.
A presença deverá ocorrer

-

em uma sessão ordinária no

começo de agosto, após o

recesso de 15 dias no Legis
lativo.

Reinke e o ex-prefeito
Dávio Leu (DEM) forma cha
mados para dar explicações
sobre o hospital. O prefeito
inicialmente só aceitava falar

depois de Leu, mas mudou
de ideia nesta semana. "Con
versei com alguns assessores,
com a Secretaria de Saúde
e achei melhor ir antes. Vou

explicar tudo que cabe a esta
gestão e darei subsídios para
os vereadores fazerem per
guntas ao ex-prefeito. É ele

que precisa dar satisfações
sobre aquela obra", provo
cou.

Um dos autores do con

vite, o vereador Mauro Bra
morski (DEM) já afirmou

que poderá pedir a instala

ção de uma CPI, caso os de

poimentos de Reinke e Leu
sobre o hospital não sejam
convincentes.• Giovanni Ramos .

giovanni@ocorreiodopovo.com.br

PRESTlGfE o 3° POMERODERWINTERFEST - DE 02.A 2S DE ,JULHO

PROGRAMAÇÃO COMPLETA: WWW.VEMPRAPOMERODE.COM.B-R

REAUZAÇAO;

I·, Prefeitura Municipal d. �
Pomerode. Secretaria de fill.!1t

�'!iI rur�mo, (ultura, Esporte ::::
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o ex-prefeito e ex-vereador de Guararni
rim, Evaldo Iunckes (PT), é um dos candi
datas a deputado estadual que sofre pedido
impugnação do registro, com base na Lei da
Ficha Limpa. O pedido pode ser feito por
algum concorrente, partido político, coli

gação, ou pelo Ministério Público Eleitoral,
dentro de cinco dias a contar da publicação
dos registros. O prazo terminou ontem.

No caso de Iunckes, a impugnação partiu
do diretório estadual do PMDB, fundamen
tada em decisão do TCE (Tribunal de Con-

.

O ex-prefeito e hoje vice-prefeito de Jaraguá
do Sul, IrineuPasold (PSDB), não sofreu pedido
de 'impugnação, mas ele também tem a candí

,

datura a deputado estadual ameaçada. Assim
como lunckes, Pasold aparece na relação dos

.

agentes públicos - 382 ao todo - com contas ir

regulares encaminhada peloTribunal de Contas
ao TRE. A lista dos inelegíveis'é elaborada pelo

.

TCE, mas quem decide é a JustiçaEleitoral.

M
II

VO
A inclusão de Irineu Pasold na lista é resul

tado de uma tomada de contas especial em que
·0 Tribunal de Contas constatou como irregular

,

o pagamento de salário a um funcionário da

Prefeitura, no ano de 2001. O registro de candi
datura do tucano, assim como todos no Estado,
aguardajulgamento doTRE. Pasold disse ontem
:à coluna que está confiante e que, caso tenha o

registro indeferido, 'vai recorrer da decisão.
'

Pr/azo
A legislação prevê que todos os pedidos de

,

registro, inclusive os que são objeto de impug
nação, devem estar julgados e ter suas respectí
vas decisões-publicadas até 5 de agosto. Até lá,'
excetuando as desistências, todos permanecem
na disputa. O TRE recebeu 562 pedidos de regis
tro, dos quais 161 para deputado federal e 355

para estadual. Fora os da lista, outros vão cair.
'

\'
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ca rol ina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

tas do Estado), que desaprovou as contas

dele quando presidente da Câmara de Vere-
,

adores. Em 2001, Iunckes efetuou despesas
alusivas ao Dia do Trabalhador, que o TCE
entendeu como "estranhas à competência.
do Poder Legislativo". A sentença, de 2005,
que transitou em julgado em março deste
ano, também o condenou ao pagamento de
multa. O fato de os valores não terem sido
recolhidos agrava a situação do petista que,
além do Ficha Limpa, pode ser enquadrado
na própria lei eleitoral.

f
_,

ando
Presidente da Fujama, César 'Rocha, informa

que as atividades de extração de areia em rio na

.Ilha da Figueira, que vem causando erosão nos

terrenos próximos, são de responsabilidade da
da Fatma, onde o vereador Francisco Alves (PT)
esteve na sexta-feira. A coluna esclarece que as

informações divulgadas ontem foram repassadas
pelaAssessoria de Comunicação daCâmara.

PIERO RAGAZZI

FALA Aí!
, Temos que convergir pelo que

é justo. O que é bom para a população
cteve ser feito. O que não é,

deve ser descartado
NJURA DGMAR'"l {PSDS}, AVALIANDO o

,(ENÁruo 'P01.ITICO LOCAL

i,

CESAR JUNKES

Diminui
Agora são 11 concorrentes a cadeiras na Assembleia Legislativa pela região.

O ex-vereador Iurandir Michels (PV), 'o Lika, anunciou ontem que declina da
candidatura. "Queremos contribuir para buscar o que está sendo solicitado pela
comunidade, pela classe empresarial. Ou seja, na concentração de nomes com

poder de fogo para chegar, pará ver se não ficamos sem representação", declarou
o coordenador regional do partido, Sérgio Luiz de Assis Pereira, que entrega hoje
à executiva estadual o pedido de renúncia da candidatura de Michels.

SUPLENTE
Pereira diz que o presidente Mauro Beal insistíu para que o nome fosse
mantido na disputa, limas ele teve que ser sensível as nossas colocações".
Além da quantidade de nomes por Iaraguá e região, o coordenador se
refere ao fato de ser o segundo' suplente na chapa do candidato ao Senado,
Fabiano Piovezan. "Dessa forma não traz nenhum tipo de prejuízo para

'

a comunidade, porque já temos o Paulo Bauer. Estou de certa forma
atendendo aos interesses do partido", declarou. Michels (foto), por sua
vez, lembrou que como vereador criticava as siglas por lançar um grande
número de candidatos. Semana passada, o vereador IsairMaser (PR), o
Dica, também declinou da disputa. E o niímero deve cair ainda mais.

CESAR JUNKES
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CHARGE

DOLErrOR

Singela homenagem
para um tio-avô!

No dia 9 de julho de 2010, o Se
nhor Mário Mahfud, meu tio avô,
partiu deixando saudades em

muitos corações. Quando sou

be que meu tio avô nós deixou,
um filme de- alguns minutos se

passou pela minha e

cabeça. Nele, lem-
brei das vezes em

que fui com o meu

querido avô, visitar
minha bisavó, na

casa do tio Mário.
Para mim eram ho-
ras especiais, lem-
bro da atenção que
a tia Guerda, que

Este presente tão singelo, para
mim foi um dos presentes mais
belos que recebi naquele dia, e

muitas vezes ainda hoje escuto

estas mensagens.
O tio Mário partiu. e sempre

que alguém nos dei

xa, eu lembro da fra
se que muitas vezes

escutei do vô, a frase
do livro "Wmettou"
de Karl May, a cé
lebre frase é de que
quando alguém par
te da sua missão na

vida terrena, este al

guém vai "caçar nas
eternas campinas".

As pessoas que amamos nun

ca morrem, elas apenas partem
antes de nós. O tio Mário, com
certeza, vai ter um lugar especial
no coração de todos os familiares,
amigos e pessoas com as quais
conviveu durante sua vida. E por
último, pego emprestadas as pa-.
lavras de uma música do Renato

Russo, que diz assim: "Vai com os

Anjos!Vai em paz!"

"
As pessoas
que amamos

. nunca morrem,
elas apenas
partem antes

de nós

"
se preocupava em

fazer o café, lembro de ficar es

cutando atentamente as conver

sas do meu avô 'com o tio Mário,
e também lembro do carinho e

atenção que a bisavó Erna Collin

tinha comigo.
Nunca vou esquecer o dia em

que fiz minha Crisma, o tio Mário
veio com o seu presente na mão.

Era um CD, mas não era de mú

sica, era um CD com várias his
tórias narradas, todas com uma

mensagem mais do que especial.
CristianoMahfudWatzko

Estudante deDireito

NOTA DE AGRADECIMENTO
A familia enlutada de: MARIO MAHFUD

Agradece em especial às Doutoras: lucia Tabim de Oliveira, Daniela Belia da Silva e Thais
Franz da Costa, a equipe do Pró-Rim Jaraguá, aos funcionários do Hospital São Jose ti aos
familiares e amigos por toda dedicação, atenção, carinho e orações que é\iudaram a nos

confortar nesta hora diticil .

Convidamos para a Missa de 7º dia que será realizada às 19 hor� do dia 17 Julho, na Igreja
Matriz São Sebastião (centro) Jaraguá do Sul.

Afamilia

EDITORIAL

E as obras?
No meio econômico a euforia em relação

ao Brasil é grande. Fala-se até em crescimento
acima dos 7%. Realmente uma ótima notícia a

ser confirmada. Mas, além do necessário ques
tionamento se o país tem infraestrutura para
suportar este avanço, é preciso entender o que
isso vai significar. Mais investimento em saúde,
educação e segurança? Uma
revolução na área de infraes
trutura? Portos, aeroportos e

estradas duplicadas? Infeliz
mente a conta não é tao sim

ples assim.
Vejamos a novela da dupli

cação da BR-101 que ainda está
em obras. Dizer o que então as

BR-280? Das filas em hospitais,
postos de saúde? Da falta de

policiais? Do salário dos professores? Pois é, se
o Brasil está fazendo o dever na área econômi

ca, ainda há um caminho muito longo a se tri
lhar pela competência dos órgãos públicos. Na
política, nem sempre o bem de todos é o me

lhor para os interesses partidários.
Vejamos o que. acontece em Iaraguá do Sul

com os vereadores e a administração municipal
se digladiando diariamente enquanto as obras
necessárias vão ficando em segundo plano. Ne
nhuma solução para o transporte coletivo foi
encontrada. As pontes ainda não viraram reali
dade. As filas nos postos de saúde começam de

madrugada. E por aí vai. Na economia, a cida
de vai muito bem, é verdade.
O município é um dos líderes
em arrecadação e também na

balança comercial. Os últimos
índices de emprego mostra

ram que a crise de 2009 ficou
no passado. Porém, nossos

políticos também ficaram no

passado. Pelo menos quan
do se esquecem de lutar pelo
bem comum e decidem que

o mais importante é guerrear. A Câmara tem

o dever de fiscalizar os atos do Executivo, sim.
Que tudo seja fiscalizado, mas que a briga não

sirva de palanque para ninguém. O que a popu
lação quer é que a cidade continue crescendo e

que as obras necessárias saiam do papel. Que
o respeito entre os poderes seja restabelecido.

DOLErrOR

Sigilo na saúde

No Brasil, ao
contrário de
outros países,
essaéuma

I

realidade que
;
começa a ser

enxergada há
bem pouco
tempo

Saúde e tecnologia caminham de mãos da
das. Essa afirmação é confirmada pela forma
como a informação em tempo-real vem assu

mindo um papel de· destaque na tomada de
. decisões na prática da medicina. Por isso, oseg
menta deve tomar algumas precauções, uma vez
que lida com dados sigilosos tanto de pacientes
como de empresas do ramo. É neste ponto que.
entra a segurança da informação. Porém, no

Brasil, ao contrário de outros países, essa é uma
realidade que começa a ser enxergada há bem

pouco tempo.
Nos Estados Unidos, por

exemplo, esta preocupação é
mais antiga. Em 1996, foi cria
da uma lei de portabilidade de

seguros médicos projetada para
resguardar, por meio de padrões
de segurança e legislação federal
de privacidade, as informações
de assistência de saúde. Essa lei
define exigências para o armaze
namento dos dados eletrônicos
do pacientes antes, durante e

após o atendimento médico.

Apesar de ainda estarmos

atrás dos EUA e Europa no que
sito segurança da informação na

. saúde, alguns órgãos e organi-
zações já começam a prestar atenção ao setor,
criando grupos de estudos e.análises. Um exem

plo claro disso, foi à concepção do SBIS (So
ciedade Brasileira de Informática em. Saúde). A
entidade tem como objetivo promover o desen-

volvimento de todos os' aspectos da tecnologia
aplicada à saúde. Como não existe uma especi
ficação formal, esse órgão trabalha junto com o

Conselho Federal de Medicina (CFM) para esta

belecer padrões na área de atendimento para TI
e garantir o sigilo dos dados.

Entre algumas iniciativas que vem sendo de
senvolvidas estão a Resolução CFM 1638/2002 e

aCFM 1639/2002 que garantem as normas técni
cas para o uso de sistemas informatizados para a

guarda e manuseio do Prontuário Médico; o Ca-
dastro Nacional de Usuários do

SUS, que identifica 133 milhões
de pessoas cadastradas na base

federal; e o Cadastro Nacional de
Estabelecimentos e Profissionais
de Saúde. Este identifica todas as

empresas de saúde no país.
Um dosmaiores desafios está

em promover junto a entidades

governamentais e órgãos regula
dores a conscientização sobre os
riscos envolvidos. Também é im

portante estender este esforço a

todos os provedores de serviços
da área de saúde para que pos
sam oferecer soluções comple-
tas como: políticas de segurança
e procedimentos operacionais,

. tecnologias seguras, especialmente criptogra
fia, assinatura digital, autenticação e controle de

"

"

acesso.

PedroGoyn, presidente da TrueAccess Consulting - empresa especializada
.

em segurança da informação
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FES'T ' TI RES

Sem consenso sobre aSchützen
Prefeitura e sociedades de tiro se reúnem hoje à noite para decidir sobre o futuro do evento

JARAGUÁ DO SUL

Nada de consenso. Este foi o
resultado da reunião entre
a Prefeitura e as Sociedades
de Tiro, na tarde de ontem,

. para definir o futuro da
Schützenfest.

Faltando apenas três meses

para a festa, ainda há dúvidas
se ela será mesmO' realizada. A
decisão deve acontecer em um

novo encO'ntrO' marcado para as

19h30 de hoje, no Parque Muni
cipal de Eventos.

O presidente da ACSTVI (As
socíação dos Clubes e Socieda
des de Tiro dO' Vale do Itapocu),
Celso'Hille, disse que as socieda
des ainda estão indecisas sobre
as propostas apresentadas pela
Prefeitura. Segundo ele, as prin
cipais' incertezas estão relacío
nadas ao desgaste ocorrido em

2009, quando a gestão da Schüt
zen foi realizada pela empresa
Fábrica dO' Show e deu prejuízo
de quase R$ 500 mil.

"Sabemos que há credores do
ano passado que ainda não rece

beram. Além disso, faz quatro O'U

cínco anos que nós (sociedades)
nãO' recebemos O'S repasses pro
metidos pela Prefeitura. Em 2009
éramos para receber R$ 100mil e
até agora nada", reclamou,

Os impasses a serem decidi-

dos hoje vão desde a duração da
Festa dos Atiradores até a identi
dade do evento.Segundo Hille, a
associação defende uma edição
mais curta, de quatrO' dias, mas a

Prefeitura sugere um evento com

11 dias. Hille alega que uma festa
de menor duração iria garantir
um planejamento melhor,

"Ainda não sabemos se a fes
ta vai acontecer neste ano. Mas
defendo que a Schützen de 2011

seja pensada a partir de agora
para daí sim fazer com 11 dias",
acrescentou, Outro ponto defen
dido pelas sociedades de tiro é a

contratação de bandas regionais,
sem a realízação de shows nacío
nais como no ano passado,

"
Sabemos que há
credores do ano

passado que ainda
não receberam.

CElSO HilL!:, PRESIDENTE
DA ACSTVI

"
Ontem, O' presidente da

Fundação Cultural, Iorge SO'u

za, não foi localizado para Ia
lar sobre O' assunto. Na semana

passada ele garantiu que a con

tratação de uma empresa ter

ceirizada para organizar a festa
está descartada.

• Daiane Zanghelini
dalane@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

. Presidente da Fundação Cultural, Jorge Souza apresentou três propostas sobre a festa para a associação ...
PIERO RAGAZZI

. .. mas Celso Hille diz que sociedades de tiro ainda têm dúvidas sobre realização do evento deste ano

DOCUMENTO COM REIVINDICAÇÕES SERÁ.ENTREGUE A CANDIDATOS

Vereadores levantam necessidades do Vale
Os 65 vereadores do Vale do

Itapocu trabalham na elabo

ração de um documento que
apontará as principais neces

sidades da região, nO' que diz

respeito a obras que dependam
de recursos dos governos esta

dual e federal. A intenção é le
var a pauta de reivindicações
para O'S candidatos da região
que concorrem nas eleições de
2010. "Acredito que O'S vereado
res vão cO'lO'car suas opiniões e

sugestões. Surgirão boas ideias
e de tudo que for apresentado,
faremos uma triagem; e vamos

elaborar um documento único,
com O' que é prioridade", explica
O' presidente da Associação das
Câmaras e Vereadores do Vale
do Itapocu (Avevi), Valmor Pia
nezzer.

Segundo O' vereador, que re

presenta O' município de Schro
eder, a duplicação da BR-280 é
uma das _principais bandeiras .

defendidas pelos vereadores
do Vale. Ele também apO'nta a'
necessidade de investimentos

em segurança pública, saúde e
.

educação. "Existem demandas

que são comuns aos municí

pios dO' Vale. TO'dO's sofrem com

a falta de efetivo policial, por
exemplo, Faltam delegados e

policiais nas ruas. Precisamos
também de incentivo para O'S

hospitais e escolas", 'sugere,
Cada vereador do Vale re

cebeu um formulário que deve
ser preenchido e entregue à as

socíação até O' dia IOde agos
to, NO' dia 14 do mesmo mês,
acO'ntece uma assembleia dos

.

membros da Avevi, no salão Vi
tória' em Schroeder, a partir das
9h30. Durante O' evento, acon
tece um fórum de discussões e

também a apresentação do do
cumento elaborado a partir das
sugestões dos vereadores.

Para Pianezzer,
duplicação da BR-280,

saúde e educação
devem ser prioridades .
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Universo TPM

ElijaneJung
I BISCOITO

� DA SORTE
t1 livre-se das mágoas
� e recomece aandar.
'i�

COMPRAR EMAGRECE

Vocês
por acaso já pararam para pensar em quanto a aqui

sição de um sapato/bolsa/vestido novo pode ser uma

tremenda aliada para a sua dieta? Pois eu já pensei nis
so. Primeiro pelo fato de que você bate perna desuma

namente atrás do que quer e do melhor preço. Segundo porque,
provavelmente, você vai gastar aquele valor que gastaria num res

taurante, boate ou lanchonete se empanturrando de petiscos e be
bidinhas calóricas. E por último, porque além de ma-ra-vi-lho-sa
em cima de um salto ou dentro de um vestido novo, os moços vão
"secar" você, toda gata. Coisa que não aconteceria, por exemplo,
num rodízio de massa, com aquela gotinha demolho escorrendo
pelo seu queixo. Então, que tal gastar algumas calorias? Vá às

compras, meu bem! E aproveita que o comércio está todo em

liquidação!

r'

OBA! SE JOGA:
Numa pantufa ou chinelinho de inverno

novo. Nem um chinelão básico, nem um sapato
desconfortável: para curtir aquele' domingão frio
e chuvoso, você precisa de uma pantufinha nova,
macia e mega aconchegante. Se joga num pezi
nho quente e confortável, colega.

ModaGG
Nos dias 23 e 24 deste mês, São Paulo vai rece

ber um time de peso da moda brasileira durante- o
Fashion Weekend Plus Size, o primeiro evento de
moda realizado no país exclusivo para o público
que veste tamanhos maiores. 14 grifes de moda GG
irão mostrar em uma passarela montada no Senac

Lapa suas coleções de primavera-verão 2010/2011.
Nada mal! Ninguém mais aguenta a ditadura da

magreza. Tamanho PP é coisa para crianças. Mu
lherada, vamos mostrar nossas curvas com roupas
de bom gosto e sem medo de ser feliz.

ECA! ABANDONA:
Roupa amassada. O fim da picada é você sair por

aí com uma roupinha caprichada e toda amassada.
Exceto se o tecido justifica, ou se você acabou de sair
de uma jornada de trabalho infernal, roupa amassa

da é imperdoável. Pode ser simples, meu bem, mas
limpa, cheirosa e passadinha. Abandona, tá?

LORD CAFA RESPONDE
P: Lord, meu namorado me trocou por ou

tra, depois implorou para voltar e agora está
com a outra novamente: Tenho tentado en

tender o que ele quer, mas cada vez que ele

me procura, fica difícil conversar. Perco o ar e

quando vejo já estou rendida. O que eu faço?
R: O que você faz? Primeiro, deixa de ser

burra. Se ele faz isso é porque você deixa. E
você não é a única numa situação assim. De

pois vocês mulheres dizem que nós não lhes
damos o devido valor... Também pudera! Vocês
é que precisam se valorizar primeiro. Seja mu

lher para dizer "basta". E vai em busca de al

guém que de fato goste de você. Simples, não?

.40 BAOXA. TEM.� ..

I DIfICULDADE ERÉTIL
DEVII)A ,AO EXCESSO
DE P,R09LEMAS DE

CARÁTER ECONÔMICOt
POLÍTICO E SOCIAL ..

mpoiva@rCidicokhic.com.br

A PRIMEIRA VEZ
Sabe quando você começa a riamorar e de repente surge a

oportunidade de viajar sozinha com o gato, pela primeira vez?
Pois é, surge aquele frio na barriga. Para não colocar tudo a

perder, eis algumas dicas simples e preciosas: nada de malas
enormes para um fim de semana, arrume tudo o que puder
dentro de umamalamédia. Esqueça notebooks e relatórios de
trabalho. No hotel, não deixe que ele a veja de touca de banho
ou calcinha bege (aliás, esqueça que calcinha bege existe, ok?).
Acorde cinco minutinhos antes dele e dê aquela tapeada no

cabelo, no rosto e no hálito. Quando usar o banheiro, prefi
ra fazê-lo depois dele. E, para finalizar, não faça drama por ter
escorregado, ter pegado sol demais ou ter exagerado na bebida.
Leve na esportiva. E sucesso com o love!

TRICOTANDO
• Dúvidas sobre sua vida
amorosa? Desconfia que seu'
sócio anda lhe passando a

,

perna? Tem quase certeza que
seu marido anda espichando
o olho para a vizinha?Acha

'

que o porteiro do seu prédio
dorme em serviço? Pergunte
ao polvo, ué!

• Meu filho já fez a lista
dos filmes que iremos ver
rio cinema. Discordei de
alguns e ele disse: "Mãe, nós
somos adultos, se eu aceito
ver aquelas comédias com a

mãe, a mãe também precisa
ceder, oras!" Ao Miguel, do
Shopping: Olha o que você
.me arrumou! Rá! Obrigadão!

,

• Ontem foi comemorado
o DiaMundial do Rock e'
confesso que sinto saudade
de bandas que marcaram
minha adolescência. Além
disso, o que tem surgido
deixamuito a desejar para
quem curtiu os anos 80 e até

,

90. An�ay: .. ,viva o Rock!

• 'I
...E tudo que eu posso

te dar é solidão com vista
.

pro mar. Ou outra coisa pra
lembrar... Se você quiser eu
posso tentar, mas ... Eu não
sei dançar tão devagar, pra
te acompanhar...

"

(N� voz de
Marina lima)· ,

i
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Estatuto completa 20 anos
Até hoje, política de proteção infantil continua precisando de mudanças
o Estatuto da Criança e
do Adolescente completou
ontem 20 anos. A idade é a
mesma do Conselho Tutelar
de Jaraguá do Sul, que apesar
do trabalho prolongado ainda
busca melhorar as condições
de atendimento.

Sancionado no dia 13 de julho
de 1990, o ECA é urna regulamen
tação presente na Constituição do

país que garante os direitos sociais,
econômicos e familiares da crian

ça e do adolescente. Apesar de já
ser abrangente, a regulamentação
passa constantemente por revisões
- prova disso são as 169 propostas
de alteração que tramitam hoje so

mente naCâmara dosDeputados.
Em Iaraguá do Sul, a busca é

por melhores condições de traba
lho para os profissionais que traba
lham com as crianças. "A demanda
émuito grande.Amaior dificuldade
é a equipe técnica, e os programas
ainda não estão adequados", explica
a diretora deAssistência à Criança e

ao Adolescente, Tatiana Uber. Des
de o início de 2009, 44 novos funcio
nários foram contratados para atuar
na área.

A política de assistência, no

entanto, não está concentrada em

apenas urn órgão - as ações são di
vididas entre secretarias como.a So

cial, de Saúde e a de Educação, além
do trabalho do Conselho Tutelar e

.

programas específicos para cada

tipo de problema, como a erradica

ção do trabalho infantil e os chama-

PIERO RAGAZZI

Valdemar Mannes diz que denúncias crescem porque população está mais consciente sobre o problema

dos abrigos provisórios.
Só o Conselho Tutelarrecebe cer

ca de 300 denúnciasmensais de dife
rentes formas de violação de direitos.
Destes, os que se destacam são os ca
sos de abuso sexual. No ano passado,
foram 80 vítimas. Este ano, o registro.
já chegou a 50 casos. "A tendência é

aumentar, não temos o que fazer. É
também consequência da consciên
cia das pessoas. Hoje elas ,têm mais
clareza sobre o assunto e denunciam
mais': destacaValdemarMannes.

CINCO DIAS DE FEIRA CONTAM COM ATRAÇÕES DIFERENCIADAS

.Começa hoje na Arena a Expo 2010·
Até o início da tarde de hoje, a

Arena deve estar completamente
pronta para receber os visitantes
da Expo 2010, a Feira de Negócios
do Vale do Itapocu. Os últimos
dias foram dedicados àmontagem
do tablado que deve dar suporte à
estrutura, e agora os expositores
estão colocando os últimos pro
dutos nas prateleiras.

'

.

A cerimônia de abertura, que
começa às 18h, vai contar com a

presença da banda do Batalhão de
Infantaria de Joinville, que mar

ca a história musical da região
desde 1918. Após a apresentação,

já é possível visítar os estandes
e conhecer o espaço recreativo
e cultural do Sesc, enquanto as

crianças se divertem no espaço da
Turma do Miguelito.

Para a quinta-feira está re

servada a presença da Fundação
Pró-Rim, que dará orientações
de saúde aos visitantes até as

22h. Já na. sexta, a atração es

pecial é o desfile de-moda do

Senaí-Busmaq, que começa por
volta das 19h30. No fim de sema

na, são as crianças que ganham
atenção especial, com distribui

ção gratuita de gelatina no sáha-

do e sorvete grátis no domingo.
Segundo o coordenador da

Expo e diretor de negócios da

Apevi, Iürgen Joesting, os horá
rios de abertura da feira foram
escolhidos para garantir a pre
sença de quem trabalha durante
a semana, Assim, até sexta-feira,
a Arena estará aberta das 18h às
22h. No sábado, o horário é das
10h às 22h e no domingo, das
10h às 20h, com entrada gratui
ta todos os dias. A expectativa é
de que 40 mil pessoas visitem o

evento, que deverá movimentar
R$ 10 milhões em negócios.

, "

Estandes prontos até a tarde de hoje

üeral 9

FSADFSDA

Painsten diz que não há ,

prazo definido para troca

Novos modelos
de abrigosjá
estão esooIhim

Os modelos dos novos

abrigos de passageiros que
serão instalados em Iaraguá
,do Sul já foram escolhidos.
As próximas estruturas,
que serão implantadas em

vários bairros da cidade, se
rão semelhantes ao abrigo
da rua Walter Marquardt,
que substituiu o antigo que
acabou caindo por causa da
corrosão.

. Feito com um material
cromado mais resistente, o

abrigo segue o
.

padrão dos

que são implantados em

Curitiba e devem ter urn

tempo de duração maior. No
entanto, ainda não há urna

previsão para que o da Wal
ter Marquardt deixe de ser

o único instalado na cidade
- apesar de o projeto estar

aprovado, ainda está no setor
de orçamento e não se sabe

quando sairá a licitação.
.

"Vamos ver certo a quan
tidade, acredito que serão
cerca de 30, na primeira leva.
Cada urn deles deve custar

entre cinco e seis mil reais",
explica o secretário do Plane
jamento, Aristides Panstein.

Segundo o gerente deTrânsi
to, José Schmidt, uma visto
ria foi feita em toda a cidade
e as estruturas atuais devem
aguentar até que as obras
comecem.

"
Serão cerca de 30,
na primeira leva.

Cada um deles deve
custar entre cinco e

seis mil reais
ARISTIDES PANST�IN,

SE(RETÁ�IO DO PLANEJAMENTO

"
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Em 2010, município exportou o equivalente a US$ 269'milhões e importou US$ 110 milhões
PIERO RAGAZZI

JARAGUÃ DO SUL

�f'l1f W�
�l:,' W�

doda bal311Ç3continuapositivo
O mês de junho terminou
com números favoráveis
à economiajaraguaense,
pelo menos, no que diz
respeito ao comércio
exterior.

Seguindo o exemplo do res

tante do ano, a soma referente a

todas as exportações feitas ultra
passou as importações e gerou
um saldo de US$ 29 milhões 835
mil e .178. Nos 30 dias que forma
ram o período analisado, omuni
cípio negociou a venda de pouco
mais de US$ 54 milhões em pro
dutos, posteriormente, enviados
ao mercado estrangeiro. Do lado

contrário, comprou o equivalen
te a US$ 24 milhões.

Com isso, o primeiro semes

tre de 2010 acabou sendo res

ponsável por um resultado tam

bém positivo de US$ 159 milhões
e 524 mil. A somatória, porém, é
inferior à alcançada na mesma

temporada de 2009. De janeiro
f'

São Paulo é o
Estado que mais

negocia com o exterior.
Ele lidera o ranking
das exportações
e também das
importações

Angra dos Reis
foi a cidade que
mais exportou

Na relação nacional de expor
tações realizadas durante janeiro
e junho de 2010, a liderança cou
be ao município de Angra dos

Reis, no Rio de Janeiro. A cidade
ficou na frente de outras 2.186

por causa dos US$ 4,4 bilhões
lucrados a partir dos produtos
vendidos ao exterior. Na sequ
ência, aparece Santos, em São

Paulo, Paraupebas, na Bahia, e

São José dos Campos, também
em São Paulo. Depois dele, o Es
tado que ocupa o segundo lugar
na relação é Minas Gerais, acom
panhado pelo Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e Paraná.

a junho do ano passado, Jaraguá
do Sul havia lucrado US$ 178 mi-
lhões com esse tipo de transação.'

Assim como antes, agora, a

liderança do ranking de pareei
ros para os quais as empresas da
cidade escoam a produção ficou
com os Estados Unidos. Quase

,

22% de tudo o que é enviado por

Jaraguá do Sul para fora do Brasil é

adquirido pelos norte-americanos.
Eles são seguidos pelaÁfrica do Sul
(7,75%), pela Argentina (7,29%),
México (4,72%) e Chile (4,42%).

Na face contrária da balança,
o primeiro lugar pertence àChina
(23,72%), seguido pelos Estados
Unidos (15%), Alemanha (9%),
Taiwan (7,27%) e Índia (6,18%).
Apesar dos cincos representa
rem a maior parcela, há ainda
outros 25 países que figuram nos

levantamentos divulgados pelo
Ministério do Desenvolvimento,-
Indústria e Comércio Exterior. Motores elétricos no topo da lista de vendas, enquanto que laminados e fios são campeões nas compras

APENAS GUARAMIRIM FECHOU JUNHO COM RESUllADO NEGATIVO
PIERO RAGAZZI

Diferente do que aconteceu

entre os meses de janeiro e junho
de 2009, em 2010, Santa Catarina
encerrou o primeiro semestre com
saldo negativo na balança comer:
cial. Isso porque, as remessas vin
das do exterior somaram US$ 5
bilhões 228 milhões e 275 mil, en
quanto que as vendas alcançaram
somente o montante de US$ 4 bi
lhões 444 milhões e 488 mil. Com
esta variação, a diferença estagnou
em US$ - 783 milhões e 786mil.

No ano passado, as exporta
ções haviam atingido a marca de
US$ 3 bilhões 837 milhões é 631
mil. No entanto, as importações'
também forammenores: US$ 3 bi
lhões 59 milhões e 936mil.

Dessa vez, os municípios que
mais exportaram no período ana

lisado pelo governo federal foram

Itajaí, Joinville, São Francisco do
Sul, Iaraguá do Sul e Blumenau.
Juntos eles são responsáveis por
mais da metade do total negocia
do com o mercado estrangeiro
neste ano.

MuniCípios
seguem
exemplo

REGIÃO
Se entre janeiro e maio de

2010 o saldo foi negativo para
três dos cinco municípios da

microrregião, agora a situação
se inverteu. No primeiro semes

tre de 2010, apenas Guaramirim
fechou o período com somas

superiores nas importações
frente às exportações. O déficit é
de US$15milhões283 mil e 114.

Já as cidades .de Schroeder
e Massaranduba tiveram uma

recuperação significativa e

passaram a figurar entre as que
registraram superávit como Ia
raguá do Sul e Corupá. As em
presas instaladas em ambos os

territórios proporcionaram re

sultados positivos de US$ 158
mil e 738 e US$ 49 mil e 386,
respectivamente. Já Corupá

. fechou o período com US$ 173

mil e 40 de saldo.

se fechou o

semestre'com
total negativo

Bananas

representam quase
50% de tudo o que

.

foi exportado por
M�ssaranduba �"""""':""""_-'---'''-'-''-'t.'''-'---"",,--,,-,--�-,-,-,-��
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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,

3370-7500
"

II C':, U', L,,O,''
,',

S",',I
·1

,/ ,"'/ ,I., ,i: ...

Taxas compartilhados com o mercado

Rua Walter Marquardt, 2670

NFERIRI

Carros com procedência Transparência no negociação

2010, Preto, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player,
Limpador e Oesembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Air Bag II.

2007, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina.

'

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assinatura embaixo,
Garantias, Comprometimento, Responsabilidades e Muita Segurança. Mauro Veículos garante.

"
Nós garantimos o,p'reço "!

2007, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Faróis de Neblina, Cd Player com Controle no

Volante.

1995, Branca, Diesel, Ar-condlcíonaco, Direção
Hidráulica.

�
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2008, Prata, Flex, Desenibaçador
Traseiro, Ar-quente.

Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro I Jaraguá do Sul SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

ice em

ermagem

sempenha a função de
te educativo na prevenção
trole sistemático de
físicos que possam ser
1

os a pacientes durante a

stêneía de saúde. Suas
'�iades são desempenhadas
Instituições de saúde

.� privadas.(hospitais,
unidades básicas de

viços de
t.o pré':hospitafar)
em domicílios,
�empresas.
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Técnico em
Segurança
no Trabalho
Início: 26/07/2010

Técnico em
Alimentos
Inicio: 26/07/2010
Integra uma equipe que

, desenvolve ações nas ár
fabricação, armazenam
transporte, comerclalíza

...

'I

produtos alimentícios ê
mentos englobando a higi
ção dos aUmentos. Apre
uma atuação abrangem
o controle de matérias-pri
passando por todas a .'

industrialização, até o
da qualidade do prod

.

acabado. Suas athdd
,

.

desempenhadas em in .

alimentícias bem come
restaurantes, panifioa 1

confeitarias, supennérc
J19spitais e outro

-

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.

Financiamentos

CAlVA
--- CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA�ws
(.)

. , .

Imovels
ws Imóveis agora com

consultoria Habitacional.__
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.! ...

/

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

'_

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

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

Residencial

,Monet
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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Respeite a sinalização.

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

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRoen

l-Preços à vista, não incluem fretes, seguro e opcionais, sem troca ou enquanto durarem os estoques para os modelos de carros aqui anunciados, Citroen O GLX 1.4 Flex 10/11 e Citroen C4 Palias GLX 2.0 10110. 2- CO( realizado pelo Banco Gtroen com entrada de 55% e saldo em 24x, com taxa 0,49% + IOF válidos para o modelo Citroen C4 Palias. TC RS 878,00. Confira am da operação em uma de nossas lojas. Cadastro sujeito à aprovação. 3- GtroênO com 2 anos de garantia sendo 1 pela (itroen do Brasil e 1 pela le Monde. Gtroên C4 Pallascom 3 anos de garantia pela (itroen do Brasil conforme contrato assinado entre cliente e concessionária. GPS H Buster modo HBN-4310P grátis na compra de qualquerGtroen Okm. Beneficio não pode serconvertido em espécie. Imagens meramente ilustrativas.4 - Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade até 31/07/2010 ou enquanto durarem os estoques.
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APARllRDE R$ 33.800ÀVlSTA
- BANCO 00 MOfOWSTACOM REGULAGEM DEAlTURA

,

- UMPAOOR E DIESEMBAÇADOR 00ViDRO TRASEIRO
- COLUNA DE DIREÇÃO COM REGUlAGEM DEAlTURA
- TELAMUUIAJNÇÃO
- P�-CHOQUES NACOR 00 VEíCULO» E Murro MlUS

5 PORTAS" COMPLETO" COM DIREÇÃO
HIDRÁUUCA" VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS

A PA�TIR DE R$ 49.900 À VISTA

ABS. AlR BAG DUPLO. AR-CONDICIONADO,
DIREÇÃO HIORÁUlICA» RODAS DE UGA LEVE.
VIDROS E TRAVAS» FAROL DE NEBUNA. BANCO
DO MOTORISTACOM REGULAGEM DE AlTURA"
COLUNA DE DIREÇÃOCOM REGULAGEM DE
ALTURA E PROFUNDIDADE, R�ROVlSORES
EXTERNOS ELÉTRICOS, E MUITO MAIS

ZERO GRAU PEUGEOT: É Y\lOCÊ QUEM ESC L,HE O, CLIMA.
VÁ AT,É UMA CONCESSIONÁRIA E APROVEITE.

PEUGEOT

ASSISTANCE

Promoção Zero Grau Peugeot. Ar-condicionado de série grátis para toda a Linha Peugeot 207 e Linha Peugeot 307 HB e Sedan, exceto para o Peugeot 207 modelo x-Une, 3 portas, Imagens
somente para fins ilustrativos, Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a portir de R$ 36,500,00, Preço público
promocional sugerido para venda à vista a partir de RS 33,800,00, .corn RS 2,700,00 de desconto relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6L
16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ,ano/modelo 10/11, Preço público sugerido paro vendo à visto. o partir de RS 52.800,00, Preço público promocional sugerido paro vendo à visto o partir
de RS 49,900,00, com RS 2.700,00 de desconto relativo 00 valor integral do ar-condicionado e RS 200,00 de bônus especial sobre o valor do veículo. Frete incluso, Estoque Nocional dos
Concessionários Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 5 portas, pintura sólido, ano/modelo 10/11 - 200 unidades; Peugeot 307 H B Presence 1,6L 16V Flex, 5 portos, pintura sólido, ano/
modelo 10/11 - 100 unidades. Prazo de vigência do promoção poro pedidos firmes fechados: entre 1/7/2010 e 31/7/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo paro outros

promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue poro 0800 703 2424 ou ac�sse www.peuqeot.corn.br,

VENHA CONHECER DE PERTO ESSE LANÇAMl;NT-O SURPREENDENTE.
- .

'. .. ......
-

P E U G EOT RECOMENDATOTAL'

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

Itojoí (47) 3344-7000
Brusque(4() 3355-4500

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

De Segunda a Sexta das 8h às 19h - Sábados das 9h às 13h - www.strasbourg.com.br PEUGEOT
MOTION & EMOTION
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ADEOPORTUNI

(47) 3332-9811
(47) 9945-9408
(47) 9657-9181* Cadastro sob consulta SPC e SERASA .

Centro Sul-Brastleiro de Pesquísa
. Exteusão e P6s,.;.G'raduaç,io

FAFl,PA�,FACUlDADE ESTADUAL DE EDUCACÃO, 'C,If!NCIAS
fÉ >LISTRA'S OE PABANAVAf

REC(»Ilf!'i!CID.A PElC' GÓVIffiNC� FEOEW\L fME,C,�, OONFOIAA'E DECRETO 1'1' EJ9','5P9 DE: 2'Jj'11/f!Jl'1,

.. GESTÃO POBlICA E DIREitO-PÚBLICO: R$149,08;
.. SAÚDE PÚBU,f:A COM ÊNfASE EM P.S.f. : RS 169,,00,;
- NEUROCIÊNCIAS, APLICADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA: R$149,00;
- NEUao.p'SICOPEDA,GOG,IA E EDUC'AÇÃO E'S,PECIAlIN'ClUSI'VA: R$14!l;,OO;
.. ENFERMAGEM DO TRABALHO': R$169"OO;
.. CIÊNCIAS DA RELlGIÃ:O E fiLOSOFIA: RS 129,OO�

_-

C,oordenaç,ão, Re,gio:n.a&:: llHan D'erettl
.

E-nlail: lic8}S@yahoo,com.br I coorde'nacao@censlJpeg.com.b�
Telefones: (47) - 327.5 - 37'86 I 9135 - 8778

OPORTUNIDADE NEGOCIALVENDE·5E UM LOTE URBANO
No Bairro Rau - área de 345, OOm2 15 X 23 m, próximo ao posto Cidade. Teneno firme,
nivelado, próximo da UNERJ, Creche, escolas,mercados, etc. FÁCIL e RÁPIDO acesso co

Centro. Escriturado. R$85.000, 00
VENDE-SE 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
construç�o de condomínio residencial.

Contato: 9929.8265 · CREC114.237

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

Chico de Paula

3273-2347 I 8853-9716

E ganhe o Cartão CO...'O* e a

(47) 2106-1919
www.ocorreiodo.povo.com.br

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



quarta-feira, 14 de julho de 2010 .

Nova pesquisa
.

ia de cientistas
Após anos de intensas pes- mais de 23 experimentos
quisas, podemos finalmente diferentes", garante o

ter uma solução para uma Os testes .�eS Ce1\<::t"
. das questões que mais intri- água foram,s,primeira":
garam a humanidade em to- mente realizados ���:;l)ec�f,
1 , 1
(lOS os tempos: seria a água ratos de laboratório
molhada? A resposta, por para, só c i;;:nü fi ,:;0

incrível que pareça, é sim. ser aplicado
Ô assunto já rendeu diversas seres rI'
teorias dos mais renomados Gastou-s.
cientistas nos últimos sécu- de US$
los. As primeiras pesquisas 3,4 rnilbõ
sobre o tema datam de 1825, em pes-
mas até domingo passado quisas c'i"j ..

nenhum dos resultados pôde ex p e r i _ lI.llt'Cfq
ser considerado conclusivd�Ji�men- 'oeS
"E

"

I c: • .�
.

�m pnmelro ugar, 101 tos $""

preciso descartar a �e'Õo.'Il'sas �\f 'S:.-.&-
de a água ser seca", �<f'

e� <!-tz,;

o Ph.D. em ...
(.'::;

lX
(i�Alfred Is�)ailov d���

de Pesquisas �(� 'J}�'lJ.�
Universidade de :sru-\):' .

"Para ter que

r-

1Jco envolveram uma equipe de

equiplil de 50 especialistas
,

.' olhando mais diversas áreas.
I" "Precisávamos de uma

(:l,),'lill1)", 1,_, competente em

'<'//(';11' específicos,I," ""h t

"'c·onomla e

.7kogia",
mailov,

1ÇO de
o ex

'1 irnento

q II a s e

<, chegou
1:, 'ser�

ç:. �an-
�ce-

4ltc1ear

a água não

é seca, certe14. .'\"'õe5
• \'1:\\'"

que realizar

o
a\:\.�

....

NADe OE.
VE

lado, por pressão política.
Manifestantes fundamen
talistas realizaram diversos

protestos contra o uso de

água em seres humanos."
Ela desmancha os pentea
dos e deixa as mãos enruga
das", protesta Willians de

Abreu, líder do movimento
contra os estudos. Mesmo

contrariados, os cientis
tas conseguiram chegar à

.

conclusão do experimento
nesta última semana. O re

sultado, ironicamente, não

saiu de nenhum dos 198 tes

tes realizados ao longo dos
� 4

.

d���\cu", anos, mas, sim, e

acidente. Um dos

Vk derrubou, sem querer,
�o tubo de água em
"<:I �

'l}, que acabou se

5. O resul
00

& tado surpreendeu
•
� q.t2; todos e pode

((ve11lQS' 'Ià],,� causar uma

�s�5revolução�<e"'o.;

CONtESSIO I EMME ÔRFER.
IS DE 5 OS, P ECISA DIZERMAIS?
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Idosaa dida pelo filho
Acusado teria batido na mãe, de 71 anos, com o cabo de uma faca

JARAGUÁ DO SUL

Um homem foi preso em

flagrante por bater na
própria mãe, de 71 anos.
Sérgio Augusto liberatori,
43 anos, vai responder por
lesão corporal e ameaça.

gressão aconteceu na rua
rida Piske Krüger, na Bar-
a do Rio Cerro, por volta
as 18h de segunda-feira.

O delegadoWeydson da Silva conta
que aPolíciaMilitar recebeu denún
cias de que o filho havia agredido a

mãe. A idosa -e o suspeito foram
levados para a delegacia, onde ela

registrou um boletim de ocorrência

por agressão. Sérgio negou as acu

sações. Como ele não tinha dinhei
ro para pagar a fiança, foi levado ao

Presídio Regional.
. De acordo com o delegado,Ani

taAna Liberatori apresentava várias
marcas no braço que, segundo ela,
teriam sido causadas com o cabo

\

de uma faca de cozinha. Ela disse

que o desentendimento aconteceu �
porque o filho costumava chegar
em casa embriagado. Ao criticá-lo,
Anita teria sido agredida e ameaça-
da porSérgio.

E

Silva conta que esta não é a

primeira vez que Sérgio é acusado
de bater na mãe. Na quinta-feira
passada, 8, a PM foi avisada de que
a idosa teria sido agredida _por ele,
mas nenhuma marca visível foi en
contrada. Naquele dia, Anita não

registrou boletim de ocorrência.
A Polícia Civil também reque

reu ao Ministério Público a conces

são de uma medida protetiva para
evitar que a idosa seja novamente
agredida pelo filho. Se a solicitação
for aceita pela Justiça, o acusado
não poderá mais voltar para a casa

damãe. Caso descumpra a determi
nação, ele voltará a ser preso.

Procurada pela reportagem
na tarde de ontem, Anita preferiu
não falar sobre o caso.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

PREVISAo DO TEMPO

Jovem é vítima
de sequestro

CORUPÁ
DIVULGAÇÃO/POLíCIA CIVIL

II ,...",.
_-------m

7_ZI=-tM.rrs"_' •

Um adolescente de 18 anos

foi vítima de um sequestro re

lâmpago por volta das 23h30 de

segunda - feira, na rua Domingos
, Salvador, dcentro de Corupá. O jo, vem saía a escola dirigindo um

Fiesta Sedan quando foi inter-

ceptado por um Celta preto. Qua
tro homens - um deles armado -

saíram do carro e o obrigaram a

ir para o banco do passageiro do
Fiesta. Dois deles seguiram com

a vítima em direção à BR-101. O

Celta vinha logo atrás.
O que os bandidos não espera

vam é que, dois quilômetros após o

trevo, emAraquari, o carro roubado
começou a falhar e parou de andar.
Os bandidos abandonaram o Fiesta
emandaram o jovem entrar em um

matagal enquanto fugiam.
Segundo o responsável pela

unidade, Maurício Francisco, a

vítima relatou que a quadrilha
. planejava usar o Fiesta para assal
tar um caminhão de carga. Como
estava escuro, o jovem não conse

guiu ver o rosto dos criminosos.

rm.

,

1 7t,

1,6t

Sérgio está no presídio e vai responder por ameaça e lesão corporal

FRIO E CHUVA

Nevoeiros ao amanhecer
e muito frio. O sol aparece
acompanhado de nuvens.

Temperatura baixa, com
formação de geada.

Jaragua do Sul
e Região
HOJE

MíN: 6°C
MÁX: 16°C

QUINTA
MíN: 11°C
MÁX: 12°C

SEXTA

MíN: 11°C f'''�� r tP � ,1 tl ,i ,I

MÁX: 13°C
�1I'.JlJJn1:prm;,p!1""9f/JJ.r "

SÁBADO
;�'.'--MíN: 13°C

MÁX: 15°C
'-._-_)

!

\
INVERNO

Frio cada vez
. mais intenso

O período de dez dias que
começa na segunda-feira deve

apresentar um padrão mais ca

racterístico de inverno, com pas
sagem frequente de frentes frias

por Santa Catarina, e chuvas
distribuídas. As massas de ar frio

atingem o Sul doBrasil, provo
cando declínio das temperaturas,

!

SEVOCÊVAI PARA...

OURO
,

A geada da madrugada
deixa o céu claro de

manhã, com uma

temperatura de 6°C.

A mínima é de O°C, e

a máxima é de 15°C

durante a tarde.

/

l
"

I
I
I

,/

A probabilidade de ocorrência
de geadas é de 90% em praticamen
te todo o Estado. As únicas áreas que
não devem sentir o fenômeno mete

orológico são asmais próximas do li
toral, onde a probabilidade fica entre
20% e 70%. NoVale do Itapocu, existe
80% de chances de geada.

Pal'Glalmef!te
Nublado

MINGUANTE CRESCENTE CHEIANOVA
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. Semana gelada exige casacos durante o dia e cobertores à noite

t.

I

I _' Quem já tinha se

acostumado a deixar os
casacos abandonados no

armário terá bons motivos
para lembrar de cada um

deles nos próximos dias.

É que uma massa de ar frio de

origem polar passa pelo Sul do país
derrubando as temperaturas.Depois
do veranico registrado nos últimos
20 dias, o caminho está, novamen
te, livre paramínimas que alcançam
valores.negativos. Segundo Marcelo

Martins, do Ciram (Centro de Infor

mações deRecursosAmbientais e de
Hidrometeorologia de Santa Catari

na), a condição, agora, faz jus à épo
ca do ano e, por isso, é considerada
normal.

Na região de Jaraguá do Sul, por
exemplo, os termômetros devem'
marcar cerca de 7óC durante as

madrugadas e no amanhecer. Em

compensação, ao longo do dia, as

máximas não ultrapassam os 200C.

Apesardisso, a sensação térmica ten
de a ser inferior, o que exige atenção
redobrada na escolha dos coberto-
res e das roupas pesadas. De acordo
com o meteorologista, os dias tam
bém serão úmidos.

Entre a última segunda e ter

ça-feira, as chuvas foram bastan
te significativas no Rio Grande do
Sul e Santa Catarina. Conforme'
dados do Ciram, naquelas 24 ho
ras, . o Oeste e Meio Oeste catari - .

nenses registraram acumula
dos de 30 a 70 mm. Ontem, os
moradores de ambos os Estados

perceberam' a intensidade do
frio que chegou logo após as tro

voadas do começo da semana.

Em São Joaquim, a sensação era

de 14° C negativos.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

. Feira do Portal recebe
mais de seis mil visitantes

Cerca de seis mil pessoas já
passaram pela Feira da Malha do
Portal Shopping. O evento deve
receber aproximadamente 30
mil consumidores até o dia 24 de

julho. Durante o fim de semana,
as vendas foram positivas. Elas
cresceram cerca de 30% compa
radas com dias normais.

De acordo com o gerente do
Portal, Hilário Deretti, esses nú
meros estão dentro da expectati
va. �'Prevíamos que seria mais ou
menos assim, pois a população
já conhece a Feira, já sabe que
todo mês de julho nós estamos

com as promoções e descontos",
.explica.

Ao todo, 33 lojas estão à dis-

posição dos consumidores, com
descontos que variam de 10%
a 50%. "Temos a linha comple
ta de vestuário, desde a infantil
até adulto, calçados, acessórios,
cama, mesa e banho e ainda uma

loja com aluguel de trajes", co-
menta o gerente.

'

Outro atrativo da Feira da
Malha é o crediário próprio re

alizado pelo Portal Shopping.
De acordo com Hilário, o espa
ço possui um credenciamento
único, onde o consumidor fará

compras em qualquer loja com

apenas um cadastro, O horário

para visitação é de segunda-feira
a sábado, das 9h às 19h, e no do

mingo das 10h às 18h.

PIERO RAGAZZI

1/"

Feira da Malha deve receber 30 mil clientes até odia 24 deste mês.

ranpanha do Agasalho recolhe
11188 de oitomi peças de rotJlB)
A Campanha do Agasalho

de Iaraguá do Sul, que encer

rou no dia 9, superou as expec
tativas dos organizadores. De
acordo com a diretora do De
senvolvimento Social,Waltraut

Nunes, mais de oito mil peças
de roupas foram contabiliza
das até a tarde de ontem. Po
rém o número é maior, já que a
separação das roupas termina

apenas nesta quinta-feira.
As roupas e cobertores vão

chegar a?s lares na semana que
vem. Para receber a doação é
necessário que a família esteja
cadastrada no Plantão Social
da Prefeitura e informe quais
itens está precisando. Porém,
algumas famílias poderão fa
zer o cadastro no momento da

entrega dos produtos. "Quando
estivermos nas. comunidades,
as pessoas que não são cre

denciadas podem nos procurar

I

Massa dear
frio derruba
temperaturas
Semana será' de muito frio em

toda a região Sul do Brasil
JARAGUÃ DO SUL

para receber naquele momen
.

to", afirmaWaltraut. .

A diretora afirma que cerca
de 300 famílias serão benefi
ciadas com as doações. Wal
traut ainda diz que a equipe
está satisfeita pela qualida
de dos produtos fornecidos

pela população. "Isso é muito

importante, porque além de

aquecer o inverno, estamos

dando qualidade. A comunida
de está sendo muito bondosa
este ano", destaca.

A campanha começou no

dia 21 de junho. As caixas de
coleta foram distribuídas em

todas as escolas e creches mu

nicipais, em algumas escolas

particulares, nas faculdades,
na Fundação Cultural, Are

na, Programa Clube de Mães,
Centro de Referência do Idoso
e no centro administrativo da
Prefeitura.

�

---- � -
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Placetour
Todos os destinos num só lugar'

47 3275.0028
www.placetour.tur.br
suzana@placetour.tur.br

Rua Francisco Fischer, 90 I AO LADO DA JAVEL
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Dazaranha leitor fiel

o leitor fiel de hoje é o meu

amigo Moa Garcia. Ele é outro

amigo que acompanha a coluna
todos os dias. Valeumesmo!

vem aí uma noite para sacudir a cidade. O show com oDazaranha,
dia 16 de julho, naMoinho Disco.Anotem na agenda, pois a balada é pra

"

marcar esse inverno.Vale lembrar que a ordem será todomundo chegar
feliz e de alto astral ... uma festa selecionada pramil e duzentas pessoas
commuita iluminação de raio laser. Essa eu não perco!Vai ter área vip e

pista. Ingressos à venda na Licoreria e no posto MimeMatriz.

Convites
aFeijoada doMoa, que aconte

ce dia 21 de agosto, terá dois tipo
de convites: Um será open bar,
que dará direito a caipirinha, Iã
germeister, chope, camisetas, fei
joada e outros quesitos mais, tudo
na faixa. O outro será com valor
.iriferior com direito a feijoada, e

claro, a assistir aos shows. Dia 30

começam a ser comercializados.

NAS RODAS
• A minha querida Maria Cecilia

Rohling, da Interimóveis, é
a grande aniversariante de

hoje e vai adorar saber que foi
lembrada. Mil vivas!

• Bárbara Luiza Soares, a Baby,
está novamente solteirinha.
Pois infelizmente, o namoro
com o meu amigo e boa gente
Leonardo Sanson, terminou. É
uma peninha. A dupla formava

um belo casal.

• Sábado é o grande dia dos
amigos Rafael Rausis e Maria

Luiza Zanon.

• O boa gente Arnaldo Lemhert, o
popular Oca, pode ir preparando
a cerveja e churrasco, que dia 27
de julho, uma turma vai invadir
o bar para lhe desejarmuitas
felicidades. Quem manda ser

querido?

Maiara Utpadel
certamente será a

aniversariante mais
festejada de hoje.

Caldinho
Dia 14 de agosto, acontece na

Recreativa da Karlache, o tradicio
nal Caldinho da Feijoada do Moa
O babado será embalado pelo
chefe Tato Branco e equipe. Toda a
renda será revertida para o grupo
quepretende renovar omaterial de
cozinha Pois para quem não sabe,
essa turma é uma das quemais co-
'laboracomas entidades deJaraguá.

.
'Para alegria dos paisAugustinhodeOliveira,diretorde
Comunicação da Prefeitura e sua Ivete, e a irmãCarolina,a
bonita Patrícia Emanuele festejou 22 aninhos nodia 12

Dica de
quarta-feira,

Para os apaixonados por Sushi,
conhecer o cardápio todinho repa
ginado do restauranteKantan.

r"-"-
_ .. _ "_ H_ - _. _. H_'H_ ._ "'H

:��RT ,;/'J,
I 1:>_, Of..!i.

,

I
'

: Troféus e Medalhas;
I _

:
__3.?75- :

• O meu querido amigo Julio
César de Oliveira, gerente do

'. Kan6s, mandt(.àvisar que a.
, f;

"
'.'./ ''', 'lfrifti

'

,
,." ::',�I .".:" '.,' .',

partir deste fi�apa;e semana, I

todos os domingos será
servido um delicioso café no
hotel. Agendem!

• Quem nunca teve a

oportunidade de saborear o
, d.elicioso chope Konigs Bier,

. um dos mais concorridos
da região, hoje terá a sua'
chance. Pois a famosa marca
será exclusiva durante a Expo
2010, que começa bem nesta

quarta - feira, na Arena Jaraguá.

• Grupo teMonde, distribuidora
damarcaCitroên, também deve
seruma das grandes apoiadoras
da IDa Feijoada doMoa.

• Quinta-feira, naLondon
Pub, tem pagodeira com
o excelente grupo Nova

Onde comer
bem em Jaraguá
No Madalena. A casa tem

recebido vários elogios de seus

comensais.

Social 13·

"
,

A curiosidade sobre
a vida em todos
os aspectos é o

segredo das pessoas
muito criativas.

lEOBUMETT

"

, Maira ,Dias, fo·i a grande
, aniversariante de Ontem
na cidade. Parabéns!

Stammtisch
a galera esperta da Barraca do
Moa & do Beto, se reúne hoje
à noite no F12 Sport, para a

primeira reunião festiva para
a 8a Stammtisch, que acontece
dia 31 de julho no Calçadão da

Mar:ecbal

Tendência.

�,Hpje Merabe M��dol� .�,.
.

Colaço apag� velinhas, co:rta o"
bolo e recebe o merecido coro

de parabéns!*

• A Stúdio FM, uma das

grandes apoiadoras da
Feijoada do Moa, estarájioje
na Expa 2010, inaugurando
a:primeira unidade móvel do
Sul do país. o. "brinquedo"
leva todos os aparatos da
emissora até o evento, coisa
de outro mundo. Bola branca.

..• Doe agasalho!

• O indício mais seguro de
se ter nascido com grandes "

qualidades é ter nascido
sem inveja. (François La
Rochefoucauld)

• Com essa, fui!

Vuvuzela
A coluna está recebendo su

gestão para registrar em breve os

10 Mais Vuvuzelas do ano. Os e

mails podem ser enviados para
moa@moagoncalves.com.br.
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CRÔNICA
SEXTA-FE1RA SÁBADO· TERÇA-FEIRA
CharlesZimmermann, H CarlosHenrique.

escritor Schroeder( escritor
I ",' 'u,

KellyEfdmann,
jomali5ta'pI,,··j, '",o Jt..

LuizCarlosAmorim,
Escrito� éeditor
f li ,

Ba quer Paris e ele Maceió
Ele não entendia a fixação de Amanda por

vitrines. Ela não entendia a paixão de Paulo pelo
Internacional. Conheceram-se na década de 80,
numa dessas praias damoda. Depois do primei
ro beijo nuncamais se separaram. Viammuitos
filmes. Quando Amanda fazia a escolha, Paulo
ficava a perguntar como aquelas imagens e falas
desencontradas poderiam fazer sentido para al

guém. Corra Lola é um dos filmes que estão na
lista de prediletos dela. Ele prefere Guerra nas

Estrelas e as produções de ficção científica.
Ela deixa bilhetes românticos, prepara jan

tares à luz de velas. Ele quer
ir direto ao assunto, não gosta
de perder tempo. Prefere cer

veja a vinho. Quando conver

savam sobre o destino da lua

nal do ano. Amanda já tinha uma lista de com
pras gravada na cabeça, incluindo presentes
para sogra. Ele deu um sorriso amarelo, deixou
o controle do lado esquerdo da cama e pegou
a carteira. Os dois caminharam uns três qui
lômetros entre lojas e lojinhas. de artesanato e

shopping. Quando ela já havia comprado pre
sentes para todos, ele sorriu. Ainda era tempo
de ver os gols no Fantástico. Ela fez um char
me, disse estar faminta. E como quem não quer
nada disse que o gerente do hotel tinha lhe fa
lado de um restaurante, 'onde se come a me

lhor lagosta da cidade'. Paulo
sentiu uma dor na carteira.
Acreditava que com todas

aquelas compras Amanda
estaria satisfeita por pelo me-

de mel, Amanda deixou esca- nos um mês.

par que sonhava com Paris. Colocou o braço sobre o

Ele deu um sorriso e mostrou ombro dela e partiu para o

as passagens paraMaceió. endereço indicado. Bebeu duas garrafas de
Ela não desanimou, deixou a Viagem guar-

' .

vinho francês e teve a certeza que encontrara
dada na gaveta dos sonhos. Uma ida ao Nor- a companheira ideal. Pensou nos filhos que
deste também a animava. A Europa podia es- teria com aquela mulher. Em quanto gastaria
perar. Na Praia do Francês ela queria comer com cartão de crédito. Lembrou que a pelada
lagosta e beber vinho branco. Ele pediu cama-

.

com os amigos passaria por uma certa reta

rão alho e olho e uma caipirinha de cachaça. liação. Assim como o futebol na televisão. Le
Ela se lambuzou, chegou a lamber os dedos um vantou, pagou a conta, afastou a cadeira dela

pouco envergonhada. e estendeu a mão. Já fazia as contas de quanto
O sol se distanciava" e Paulo programava precisaria economizar para as próximas férias

chegar ao hotel para assistir ao primeiro Gre- na Cidade Luz.

LANÇAMENTOS

!

ClIC DO LEITOR·
OPepê
desapareceu
próximo ao

Pama, no bairro
Czerniewicz.
Ele tem um sinal,
na cor preta, em
formato de
coração no nariz,
e um canino
quebrado.
Qualquer
informação,
avisar Jorge ou
Andrea, pelos
telefones
(47) 3370-5493
ou 9184-8783.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

.

• Cine Breithaupt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, l5h50, 17h40,
19h30, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Eclipse (Leg) (14h, l6h30, 19h, 2lh30 -

todos os dias)
,

• Cine Breithaupt 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, l5h45, l7h40, 19h35,
2lh30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Eclipse (Leg) (14h, l6h30, 19h, 2lh30 -

todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, l5h50, l7h40,
19h30, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Eclipse (Leg)
(13h40, l6h20, 19h, 2lh40 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Toy Story 3 (Dub) (13h20, l5h45, 2lh15 - todos
os dias) (18h40 - sex, sab, dom, seg, ter, qui)

• Cine Mueller 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h, l6h, l8h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Eclipse (Leg) (13h50, l6h30, 19h10, 2lh50 -

todos os dias)
• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20; l7h, 19h20, 2lh20 - todos os dias)

!II Cine Garten 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, l6h20, l8h40, 2lhl0

- todos os dias)
• Cine Garten 4
• Encontro Explosivo (Leg) (2lh40 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (14hl0, l6h40, 19h

- todos os dias)
• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, l6hl0, l8h50, 2lh30 -

todos os dias)
• Cine Garten 6
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, '16h, l8h, 20h,
22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Eclipse (Leg) (13h30, l6hl0, l8h50, 2lh30 -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Shrek Para Sempre 3D (Dub)
(14h, l6h, l8h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, l7h, 19h20, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Eclipse (Leg) (13h50, l6h30, 19h10, 2lh50 -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Encontro Explosivo (teg) (2lhl0 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, l6h20, l8h40

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Plano B (teg) (2lh40 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (14hl0, l6h40, 19h

- todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
vitôrta/viviane aceita o cordão e se co

move com Ricardo. Antônia manda Judite em

bora de sua casa. Mariana e Guilherme ficam
juntos. Judite se consola com Sofia e Beatriz.
vitõrta/vlviane pede para Ricardo ficar com

o cordão e Daniel não gosta. Vicente convi
da Virgínia para jantar na casa de Madame
Gilda. Viviane decide que ela deve mudar o

visual. Leninha percebe o interesse de Dalva
em Mateus. Linda liga para Jair e ele disfarça.
Vanessa discute com dane por causa de Mau
ro e Breno tenta consolar a mãe. Ricardo fica

impressionado ao ver que a esposa de seu

antepassado se parece com vítória/Viviane.

TEMPOS MODERNOS
Regeane pede socorro, mas ninguém a

ouve. Ramón nega o pedido de Ditta. Zeca
discute com Nara. Nelinha descobre que Nara
pode estar escondendo o paradeiro de Rege
ane. Nara avisa ao marido que não quer ser

vigiada por ninguém. Nelinha afirma a Leal
que vai enganar Niemann para tentar encon
trar Regeane. Regeane fica desesperada ao

ver Nelinha pelo vidro de seu esconderijo. Ne
linha marca o teste de paternidade. Um padre,
irmão gêmeo 'de Albano, chega ao Titã para
falar com Leal. Nelinha diz a Niemann que só
fará o teste se ele revelar onde está Regeane.

1

PASSIONE
Bete se' preocupa com a proximidade

de Fred e Melina. Agostina leva um susto ao

saber que Totó se casou com Clara. Mimi fica
eufórico com o retorno de Agostina. Melina
aceita se casar com Fred. Mauro conta para
Bete que Fred pediu Melina em casamento.
Gemma não 'aceita que Agostina leve Dino
para o Brasil. Clara convence Totó de que não
se importa por não ter tido uma lua de mel.
Jéssica descobre que Berilo mentiu sobre
a identidade da pessoa que deixou no aero

porto. Valentina se desentende com Kellye a

menina vai até a delegacia. Fátima volta para
casa. Bete demite Fred.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Arminda lembra da noite em que transou

com Joca e fica irritada. O chefe da polícla liga
para Ajuricaba e cobra providências dele. Snvio
comenta com Newton que sentiu cheiro de quei
mado dentro da aeronave. virgílio vai ao cartório
e revela a Nasinho que se Tito o ouvisse, a pou
sada iria melhor. Nasinho vê Diana, correr atrás
dela, mas ela consegue fugir. Arminda pergunta
para Diana se ela estuda e onde ela mora. Dia
na não responde e sai apressada.

(O resumo dos capítulos é de responsabi
lidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Encare as mudanças profissionais

com maior entusiasmo, pois são fa
voráveis a você. Não se prenda ao passado.
Aproveite as boas energias para' cuidar do
seu visual. No romance, a fase promete es

tabilidade. Curta!

TOURO

(21/4 a 20/5)
.A Lua transita pela morada da 'sor

. te, do prazer e da diversão. Õtíma fase
para se aprofundar mais em seus interesses.
Os assuntos do coração vão estar no foco de
suas atenções hoje e nos próximos dias.

O GÊMEOS .

(21/5 a 20/06)
Você estará em um momento de

maior recolhimento e reflexão. Trans

formações na sua vida cotidiana ou familiar

podem vir a calhar. Foque seus objetivos f10
futuro. No romance, o clima é de aconchego
e maior intimidade.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Você saberá honrar seus compro-

missos e terá facilidade para traba
lhar em equipe. Assuntos ligados à moda,
beleza e saúde fluirão bem. Boa noite para
se declarar à pessoa que mais ama, pois
você terá ótimos resultados.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Aproveite a influência da Lua vir-

giniana para organizar as finanças,
conferir extratos e planejar alguns gastos.
Assim você evita se endividar. Ao ter atitu
des nobres, você atrairá a generosidade de

quem ama.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Quanto mais envolvido estiver com

os seus projetos pessoais, maior será
o seu êxito. Há boas chances de ser o centro
das atenções, aproveite para colocar seus

planos em prática. A vida amorosa será o

grande destaque do dia.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Demonstre mais interesse por-

suas coisas pessoais e se concentre

em suas prioridades. À noite, há uma ten

dência a buscar o isolamento, o que pode
lhe deixar mais deprimido. Cuidado com os

riscos de um romance secreto.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Bom dia para traçar novos objeti-

vos de vida. Este é um bom período
para dividir tarefas, trocar ideias e incluir

alguém em sua vida amorosa. O astral é de

boa sintonia a dois, curta o momento com

quem você ama.

SAGITÁRIO
��, (22/11 a 21/12)

O dia favorece a tomada de deci-
sões e as providências práticas que

agilizem o trabalho de rotina. Que tal dar um
trato especial no seu visual? A noite revela
uma vitória afetiva que você espera há bas
tante tempo.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Concentre-se no presente. Plutão'

enfatiza a sua individualidade, indi

cando que estará no controle da situação.
Não se prenda a muitos projetos futuros. O

céu indica grande sintonia e profunda afini

dade com a pessoa amada .

• AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Procure respeitar a sua necessida-

de de silêncio. O dia pode ser mais

produtivo se trabalhar sozinho. A noite será

perfeita para fortalecer os seus laços de afeto
e carinho. Seja o mais romântico que puder.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
O dia favorece o trabalho de equi-

pe. Talvez, sinta-se desafiado a pen
sar mais no bem-estar dos outros do que no

seu próprio. Mas essa fase é passageira. O
desejo de agradar a quem ama vai predomi
nar hoje.
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Orlando Bloom se '

forma na faculdade
O ator Orlando Bloom, conhecido por filmes

como O Senhor dos Anéis e Piratas do Caribe, se for
mou na Universidade de Kent, no Reino Unido. Bloom

recebeu o diploma junto a outros 340 alunos. O ator

declarou que perdeu a cerimônia da escola de Mú
sica e Drama, pois, na época que deveria participar

'

da formatura, estava filmando os filmes da trilogia O
Senhor dos Anéis. Ele declarou que passou uma emo

cionante parte de sua vida na universidade.

Mel Gibson admite
bater em' mulher

O ator e diretor Mel Gibson admitiu em gravações
que agrediu a mãe de sua filha de oito-meses. Na gra
vação Oksana Grigorieva diz a Gibson: "que tipo de
homem bate em uma mulher que tem uma criança
nos braços?" E Gibson responde: "você mereceu". As
conversas telefônicas foram gravadas por Gregorieva
após uma violenta briga com Gibson em janeiro pas
sado, quando a cantora perdeu um dente.

DIVIRTA-SE

Carros e genros
Asqtc3 quistestarseLSgenra;. Ela leva primeiro omarido da

filha mais velha pera um velho lago eseatim nele. Ogenromer

gulha e salva a sogra. No dia seguinte, emsua garagem, havia
um carro popular, e um bilhete: "Da sua sogra queteama".
Repetiu 9 mesmo procedimento com o genro da filha do

meio, que também � salvou. No dia seguinte, o genro en

controu na garagem um carro popular e omesmo bilhete.
Quando ela foi no lago com o marido da filha mais

nova, se atirou no lago, e ele ficou olhando e não
fez nada. A sogra, que não sabia nadar, morreu.

No dia seguinte havia uma Ferrari na sua garagem
com um bilhete: "Do seu sogro que te-ama!".

Vanessa
da Mata

quer adotar
três crianças

Vanessa da Mata está tentan
do adotar três crianças. Recente
mente, a cantora foi vista fazen
do várias compras numa loja de

brinquedos num shopping do
Rio de Janeiro, antes mesmo de

conseguir a guarda das crianças.
Vanessa não confirmou a infor

mação, mas não esconde que
pretende ser mãe logo. "Não é
nada certo. Este é um sonho

meu, quem sabe se concretize",
afirma.

Glória Pires admite influência do pai
A atriz Glória Pires revelou que ser filha de um ator e comediante fez toda a

diferença em sua vida. "Se não tivesse alguém da profissão dentro de casa, te

nho quase certeza que não seria atriz", conta. Ela, que se diz tímida, admite que,
sozinha, não" olharia para a área. Além do que, segundo ela, 40 anos atrás "não
era normal nem bem visto ser artista". Essa e outras histórias são contadas no

livro '40 anos de Glória' .blografia da atriz lançada essa semana.

Fiuk comenta sobre
a irmã posarnua

o ator e cantor Fiuk admitiu que será difícil
ouvir as piadinhas dos amigos sobre o ensaio da
irmã Cleo Pires para a "Playboy". "Vai ser duro
aguentar meus amigos me enchendo o saco.

Ninguém mandou ter uma irmã gostosa", disse
o ator. Fiuk ainda comentou que os comentários
serão mais difíceis de aguentar do que o assédio

que tem enfrentado pelas suas fãs.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples eviciante.O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



16 .Nacional o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 14 de julho de 2010

D ER E ALI DES

Presidente tentacriarnova esta
Medida provisória' deve regularizar funcionamento de empresa no setor de seguros
De mãos atadas pelo
calendário eleitoral, o
governo está decidido a
criar uma estatal do ramo
de seguros - a Empresa
Brasileira de Seguros S.A.
via medida provisória.

1 '

o assunto vem sendo discuti
do há pelo menos um ano, e a ex

pectativa é que a MP seja assinada,
pelo presidente Lula nas próximas
semanas, provocando críticas do
setor privado, que já prepara uma

proposta alternativa. Se' aprovada,
será a 12a empresa pública que
nasce no atual governo. Em 2002,
eram 108 estatais, e agora o núme
ro passará a 120.

De acordo com a minuta do
,

/
-

projeto, a empresa ficará vinculada
ao Ministério da Fazenda e poderá
explorar operações de seguros em

quaisquermodalidades, sobretudo
comércio . .exterior (operações com
prazo superior a dois anos), pro
jetos de infraestrutura e de grande

!
I �
I

I

1
'

I
r
f

1
,

,I

vulto, que terão fundos garantido
res específicos, também criados

pela MP. O texto permite ainda que
a nova estatal crie subsidiárias, ins
tale escritórios, filiais e representa
ções no Brasil e no exterior. E toma
possível que ela comece a funcio
nar com servidores cedidos ou por
contratação temporária.

O governo alega que o setor de

seguros não tem capacidade para
garantir obras de grande vulto do

Programa de Aceleração do Cres

cimento, como a da hidrelétrica
,

de Belo Monte. As seguradoras já '

preparam um contra-ataque. Está
prevista uma reunião, esta sema

na, com representantes da Con

federação Nacional das Empresas '

de Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida, Saúde Suplemen
tar e Capitalização (CNSeg) e as

sessores do ministro da Fazenda,
Guido Mantega, em Brasília. Eles
vão propor que seja retirada, da
MP a parte que trata da criação da
nova estatal, mas que sejam man

tidos os fundos garantidores e que
estes sejam geridos pelo BNDES.

AGÊNCIA BRASIL

"
/lO mercado tem plena

capacidade para fazer o que
o governo quer. A criação de
uma estatal é um retrocesso
em ações do próprio governo"

JORGE HILÁRIO GOUV�A
VIEIRA, PRESIDENTE DA CNSEG

"
Funcionamento
ainda em debate
Para capitalizar o novo órgão,

o Tesouro Nacional deverá utili
zar ações de que dispõe em outras

empresas públicas, mantendo
o controle neste caso, ou emiti
rá títulos. A fórmula, bem como

o tamanho do capital social, vão
depender da disponibilidade do
Tesouro. Para isso, o governo vai
fundir os fundos garantidores de
crédito existentes no mercado em

'apenas três. A MP também abre
caminho para que estes três virem
apenas um em longo prazo, com

pequenos ajustes na legislação.
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Mercado Regional

Lourival Karsten.

Nanete Têxtil - Expo 2010
Abre hoje naArena Jaraguá, às

18 horas, a tão aguardada Expo
2010. Com todos os espaços ven
didos e grande expectativa tanto
por parte dos expositores como

por parte do público, promete
ser novamente um grande suces

so. Desde já os parabéns à Apevi
pela realização do evento.

Resultados daWEg
A empresa comunicou ao

mercado que no dia 28 deste

mês, antes da abertura do pre
gão da Bolsa de Valores anun

ciará os resultados do 2° trimes
tre de 2010. Embora seja uma

medida corriqueira, não deixa
de estar cercada de expectativa
por parte dos investidores.

No dia de hoje completa 52
anos de existência esta tradicio
nal empresa do setor têxtil que,
depois de atuar muitos anos

como confecção, mais recente

mente passou a dedicar-se à pro
dução e tingimento demalhas em
sua moderna unidade localizada
no distrito industrial do Rio Cerro.

( .

IMPOSTÔMETRO
Depois de ser apresentado na plenária da Acijs/Apevi o Im

postômetro da cidade - que está computando os impostos arre

cadados no município - irá para a Arena. Guilherme Vogel - Co
ordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores e Tiago Coelho,
responsável pelo evento "Feírão do Imposto", informam que a Iavel
lhes cedeu espaço para abrigar as ações ligadas à divulgação para
o público do impacto dos impostos sobre tudo que compramos.

Os impostos pagos pelos jaraguaenses já somavam 43,5 mi
lhões de reais na segunda-feira.

INGLÊS FLUENTE

3371-7665
MATRICULAS ABERTAS

INDICADORES

PREFEITURA DE
JARAGUÃ DO SUL
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linha de Fundo

ulimar Pivatto
* BRASIL

VIPCOMM

Apresentação
o Caxias está de volta ao futebol

profissional. E terá algumas caras

conhecidas do torcedor juventino
na disputa da Divisão de Acesso,
que começa em agosto. O goleiro
Gean, o meia Marcelo Kim e o late
ral Fábio Pará ajudaram o Juventus
avoltaràelite do futebol catarinense
em 2009. Pingo, técnico do Caxias,
trabalhou com eles e resolveu levá-
los para Joinville. ç'

GOL DE P GA
Ayrton Senna. O piloto bra

sileiro foi escolhido, em enque
te no jornal italiano Corriere
della Sera, como omaiorpiloto
de Fórmula 1 da história. Ele
teve 67,6% dos votos, contra

apenas 17,7% de Alain Prost e

13,5% de Schumacher.

" GOL CONTRA
Arbitragem da Copa. Con

seguiu arrancar bem mais crí
ticas do que elogios. Erros de

interpretações, falhas grotescas
e, emmuitos jogos, a falta de ri
gor em entradasmais violentas.
Passou dahora de usar a tecno

logia em favor do esporte.

NÚMEROS
Estudo da Fundação Getúlio Vargas
prevê que a Copa do Mundo de
2014 deve render RS 142 bilhões
aos cofres do país. Os setores
da construção cMl, hotelaria e

serviços, indústrias de alimentos
e bebidas, telecomunicações,
segurança e saneamentos estão
entre os mais beneficiados.

o retorno

IJepois
da Copa do Mundo, voltamos

.
as atenções para o Campeonato Bra-
sileiro. Isso enquanto não chegar a
final da Copa do Brasil.e as semifi

nais da Libertadores. E dois grandes clássi
cos são os destaques. Hoje tem Flamengo e

Botafogo e amanhã, Palmeiras e Santos. Será
a rodada mais difícil para os participantes de
bolões e palpiteiros de plantão, mais até que
a primeira. Até porque os clubes brasileiros
não costumam ter uma intertemporada tão

grande. E eu vejo que o campeonato come-
'

ça para valer agora. Como ano passado, com
mais jogador chegando do que saindo, o que
pode acrescentar aindamais qualidade.

Caratê no mundial
Os atletas de Guaramirim conquistaram três medalhas de

bronze no Campeonato Mundial de Caratê, disputado em São
Paulo: José Pereira, 12 anos, Mayki Roberti, 14, e Nicoli Otavia
no, II, subiram no pódio, os dois primeiros no kata e a última
no kumitê, nas respectivas categorias. No total, foram cinco

participantes, que voltam de lá com um grande 'aprendizado.
Mais do que as medalhas, o intercâmbio é fundamental para
atletas que estão começando agora. Todos são treinados pelo
professor Abílio Júlio da Costa e foram recepcionados ontem
na Prefeitura da cidade.

DIVULGAÇÃO

ENQUANTO ISSO•••

I'

.

SUB�11 •Com três vitórias, o
CEJlLuterprev/FME garantiu
a vaga para a 4a fase do
Estadual. Destaque para Omar,
artilheiro do campeonato com

41 gols em 15 jQgos.
hi. �'.'_

.

SUB"lS"tITrês vitórias também
para 'O CEI /Afort/Color
Química/Luterprev IGráfica.

. Régis/FrvlE, que se garantiu
na 4a fase e tem o artilheiro -

Felipe, com 36 gols.

LIGA fUTSA.l 2010

3' -5 142,2%
8 -s 135,2%

; j
7 40 i53 -13140%

9 41141 o 135,5%
8 33 !50 -17133,3%
7 26 !41 -15135,7%
8 26 !40 -14124,4%
10 44!64 -20120,8%

I
13 35 !65 -30116,6%

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

CLASSIFICAÇÃO

14 o Cascavel 18

15 o Praia Clube 18 15! 5
!

160 Macaé 16 15! 5 1

17 o Cortiana 16 16! 4 4
,

180 Assoeva 15 1414 3

19 o São Paulo 11 1512 5
i

200 Unisul 10 16, 2 4

��NmNA � 1612
-

SÃO PAULO
__._

8 2

RESULTADOS
Krona 1xO Intelli
Macaé 2xO São Paulo

Petrópolis 3x4 RCGjGarça
Cascavel 2x4Atlântico

Copa!1lil4x1Cortiana
Rorianópolis 5x1�
Anápolis 2x3 Corinthians
Umuarama 2x1 Carlos Bar1:losa
Unisul1x5 Minas

Malwee/Cimed 6x2 Praia Oube

PRÓXIMOS JOGOS
AMANHÃ
19h - Corinthians xMalwee/Cimed
SEXl'M'ElRA
19h - Minas x Krona
SÁBADO
15h - Corinthians x Rorianõpolis
16h - Atlântico x Foz Futsal
16h - Praia Oube x Anápolis
17h - São Paulo x Unisul
1Bh -Intelli x Copagril
19h - RCGjGarça xMalwee/
Cimed
19h30 - Cortiana x Umuarama
20h15 -� x Cascavel

ARQUIVO

Falcão fez três contra o Praia Clube e é o vice-artilheiro da Liga com 12 gols

Valdin e Falcão comandani
gO,leada da Malwee por 6x2

BRUSQUE
A Malwee/Cimed voltou com

tudo da intertemporada. Depois
de um mês sem jogos pela Liga, o
reinício foi quase perfeito. Goleada
por 6x2 sobre o Praia Clube, com
três gols deValdin e outros três de
Falcão. Só não foi melhor porque
o Corinthians também venceu e li
dera a competição com 32 pontos,
um amais que o time jaraguaense.
E o alvinegro paulista é o próximo
adversário dos comandados de
Fernando Perrettí, amanhã às 19h
em São Paulo.

O primeiro tempo foi ampla
mente dominado pela Malwee,
que perdeu grande quantidade de

gols. Mas também fez. O primeiro
saiu das mãos de Tiago, que lan

çou paraValdin. O ala só teve o tra
balho de'desviar de cabeça e fazer
1xO, aos 3min22. O camisa 31 fez
mais um aos 4min31, em bela jo-

gada. Falcãomarcou o terceiro aos

12min14, cobrando falta direto

para o gol e surpreendendo Deca.

Depois do intervalo, aMalwee
relaxou e o Praia Clube conse

guiu descontar. Aos 2min31 Laio
fez bela jogada individual e to

cou na saída de Tiago. Mas Val
din tratou de frear uma possível
reação dos mineiros. Aos 3min21

completou troca de passes para
'O fundo das redes. Aos 1Omin17,
Falcão deu carrinho no setor de
fensivo para tentar tirar a bola,
mas acabou colocando contra a

meta defendida por Tiago. Ocr'!
que se redimiu fazendo o quinto
aos 12min50, depois de fazer fila
na defesa adversária, e o sexto,
aos 14min38, completando pas
se de Valdin. O Praia Clube até
tentou algo com goleiro-linha,
no último minuto, mas não havia
mais tempo para recuperação.
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Na área

Henrique
Porto

UrnTJD perao
..

nosso esporte
oncordo que existem coisas que pensamos que nunca vamos
usar na vida, mas chega um momento em que precisamos e

não estamos preparados. É assim com um seguro de carro, um
..._ seguro de vida, um plano de saúde e em tantas outras ocasiões
do nosso dia a dia. Foiassim comaFundaçãoMunicipal deEsportes no
caso doVarzeano, que segue paralisado porque alei que instalaoTribu
nal de.Justiça Desportiva de Jaraguá do Sul ainda não foi aprovada na
Câmara dosVereadores. Também partiram do princípio de que nunca

precisariam do órgão,mas chegou omomento e não estavam prepara
dos. Espero que nossos prezados edis agilizem a votação, para que no
máximo quinta-feira a lei esteja aprovada. Assim, quem sabe teremos
rodada no dia 24. Não dá para culpar a FME de desleixo, afinal nosso
povo tem por tradição deixar tudo para aúltimahora,mas fica a lição.

ARQUIVOOCP
,.

Palpitão da Copa
Não foi só o polvo Paul que brilhou na Copa do Mundo. No dia

14 de junho, antes mesmo do final da primeira rodada, Atair Ni
chelatti cravou um palpite no blog Na Área (blogs.ocorreiodopovo.
com.br/naarea) dizendo que Espanha e Holanda fariam a decisão,
com a Fúria conquistando o título. Na ocasião, "la roja" sequer ti
nha estreado na Copa, o que só aconteceu no dia 16. Em meio a

trinta concorrentes, Nichelatti faturou uma camisa oficial da sele

ção espanhola, uma parceria entre O Correio do Povo e a Avante!

Comunicação Esportiva. Parabéns ao vencedor, que será premiado
em breve.

.

. Aliança campeão
Schroeder conheceu seu cam

peão municipal de futebol no do

mingo. O Aliança, que perdeu a

final do ano passado para a Néki,
conquistou o título ao bater oUnião

por 2xO. A Néki, que goleou o Ibes

por 7xO, ficou em terceiro. O cam

peão teve também O goleiro menos
vazado (Diogo Lombardi, seis gols).
O artilheiro foi Marcos Oliveira, do
União, que marcou 12 dos 107 gols
da competição (média de 4,28). A

disciplina outro ponto forte, com
apenas 111 cartões amarelos (média
de 4,4) e nove vermelhos (média de
0,3) em 25 jogos.

Guia da Taça OCP
Repercutiu positivamente entre os boleíros da cidade o Guia do

Campeonato Jaraguaense da Primeira Divisão . "Taça O Correio do
Povo", encartado na edição do último sábado dojornal, Uma justa
homenagem aos cinco clubes que aceitaram o desafio de disputar
a competição. Quem ainda não tem pode solicitar um exemplar na
Liga Jaraguaenses de Futebol.

PE I�AT I taEI

Duelo de líderes
e clássico noRio
Brasileirão recomeça com sete jogos hoje à noite

DA REDAÇÃO
Acabou a folga. Depois de
um mês de paralisação,
o Campeonato Brasileiro
volta e, com ele, a disputa
pelo principal título do
futebol tupiniquim.

Sete partidas abrem a rodada
e entre elas o clássico carioca, en
tre Flamengo e Botafogo, às 21h. O
rubro-negro retoma à competição
com a queda do 'império do amor'.

Vãgner Love eAdriano foramembo
ra e o atacanteDiegoMaurício ficará
isolado no ataque.Outramudança é
a saída de Bruno, suspeito de homi
cídio, Marcelo Lomba será o goleiro
titular e LéoMoura capitão. O Fogão
não poderá contar com o atacante

Loco Abreu e Herrera entrará em

seu lugar.
O duelo dos líderes Corinthians

e Ceará, às 21h50, também deve co
locar fogo nesse reinício. OVovô tem
um gol a menos de saldo e somente

a vitória interessa. O Timão não terá

Ronaldo, Dentinho, Jorge Henrique'
e Moacir, lesionados. Defederico e

Iarley entram no ataque.
Às 21h50, mais dois confrontos.

Celso Roth estreia pelo Internacio
nal diante do Guarani, que deseja
continuar contando com a pontaria
de Roger, artilheiro da competição.
O Vasco, que recebe o Goiás, terá
três jogadores de 19 anos: Jonathan,
Rômulo eAllan.

Um pouco mais cedo, às 19h, o
.

Atlético-PR recebe o Cruzeiro. O Fu
racão trouxe dez reforços, mas ape
nasPaulinho eMithyue entrarão em
campo.ARaposaapostanamudan
ça tática promovida por Cuca. No
mesmo horário, o São Paulo pega o
Avaí. OTricolorPaulistaaproveitou a
folga para ganhar força e se aproxi
mar dos líderes. O Leão terá a estreia
de Antônio Lopes, que quer acabar
com o jejum de vitórias.

Por fim, o Grêmio 'recebe oVi
tória, às 19h. O Tricolor Gaúcho
entra de vez na luta pelo título, já
que estava dividido entre Brasi
leirão e Copa do Brasil. Silas não
contará comMário Fernandes. O
rubro-negro baiano vive situação
contrária, terá uma preocupação
a mais, pois vai enfrentar o San

tos, na quarta-feira, 28, pela de
cisão da Copa do Brasil.

DIVULGAÇÃO VIPCOMM

Marcelo Lomba saiu do banco de reservas e estreará no gol rubro-negro

("�.A·.J .

,

CLASSIFICAÇÃO 7'RODADA
Vitória ixO Atlético-PR
AvaíOx3 Fluminense

Flamengo 1x2 Goiás
Atlético-MG Oxl Ceará
Santos 4xO Vasco
São Paulo 3xl Grêmio

Botafogo 2x2 Corinthians
.

Atlético-GO 2xl Cruzeiro
Intemacionalixl Palmeiras
Guarani ixo Grêmio Prudente

S'RODADA

AMANHÃ
21h - Fluminense x Prudente
21h - Atlético-MG x Atlético-GO
21h - Palmeiras x Santos

Rebaixados para Série B
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NATAÇAO
Nas águas frias de Foz
BiancaEwald compete em torneio nacional na categoria infantil

.

JARAGUÁ DO SUL

OS bons resultados da nadadora
Bianca Ewald, ao longo do úttimo ano

não renderam apenas 'medalhas.

uas marcas a proporcionaram uma

..... vaga no Campeonato Brasileiro Infan-
til de Natação de Inverno, em Foz do

_.. Iguaçu (PR), nos dias 16 a 18 de julho.
A jovem é a única jaraguaense a participar da
competição que contará com nadadores de
todo o Brasil.

.

Segundo o técnico, Ronaldo Fructuozo, o
Kiko, as competições das categorias de base
da modalidade devem ficar mais competiti
vas. Ele explica o motivo:' "os olhos já estão

voltados para as Olimpíadas de 2016, sobre
tudo, nos adolescentes"

Bianca vai nadar em quatro provas: SOm
livre, 200 e 400m medley e 100m borboleta,
esta última, sua especialidade e ondea chan
ce de medalha é maior. Um dos trunfos de
Bianca será o clima. As baixas temperaturas,
ao contrário do que parece, serão boas. "O
frio pode contar ao nosso favor porque esta

mos acostumados, diferente do. pessoal das
outras regiões", considerou Kiko.

,

l·
1.
I

DIVULGAÇÃO

Bons resultados no último ano garantiram Bianca no Nacional

Preços e condições válidos até 1410712010 enquanto durarem os estoques. Sujeito a aprovação de cadastro. Fotos meramente ilustrativas.

GNpoAuto Elite 40 anos® credibilidade. lSA�eOVOIJC'W401N

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI 4 e 5 'WW\N.megacred.netCentro - Jaraguá do Sul f7i1:.
(Ao Lado do Bradesco) �(47) 3370.'1223 I 337D.'124C

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3274' 6000
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