
Sociedades desistem de
. .

participar da Schützen
,

Com a decisão daAssociação dos Clubes e Sociedades de Tiro,
Prefeitura vai assumir sozinha a organização do evento.

.
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Emprego fecha o

semestre no azul
Segundo dados divulgados
ontem pelo Ministério do
Trabalho, no primeiro semestre
do ano foram criados 4.032
novos postos de trabalho em

Jaraguá do Sul. Página 7

Professor registra
queixa contra aluno
Adolescente de 19 anos estuda -

na.primeira série do ensino
médio da escola Heleodoro
Borges e deve responder
processo por lesão corporal.
Página 23
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'19
Nixon é

descoberto

""1918

Execução dos Romanov
No dia 16 de julho de 1918, a família

Romanov é executada pelos revolucio
nários comunistas liderados por Lê
nino Desde a execução do czar Niclau,
a czarina Alexandra e as quatro filhas
do casal, os restosmortais haviam sido
extraviados. Eles só seriam sepultados
em 1979, na Catedral de Pedroe Paulo,
em São Petersburgo.

"i

Independência
Foi neste mesmo dia, em julho de

1947, que o Parlamento britânico apro
vou a lei que outorga a independência
da Índia. Em 15 de agosto do mesIll:0
ano; o país seria dividido em dois Es
tados soberanos: a União Indiana e o

Paquistão. A partilha havia sido basea
da em critérios religiosos, e provocou o

deslocamento de 12milhões de pessoas.

·19

Brasil: fim de jogo
No dia 16 de julho de 1950, a Sele

ção Brasileira de futebol perde a final
da Copa do Mundo para o Uruguai, no
estádio Maracanã, com um placar de 2

a 1. Há quem diga que a campanha do
Brasil naquele ano tenha sido brilhan
te, com presença de jogadores como

Zizinho, Barbosa, Bauer e Ademir, ar
tilheiro daquela Copa.
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PELO MUNDO

o surgimento do
imposto de renda

Por muito tempo, o. siste
ma econômico de trocas de

produtos ou serviços impediu
que uma medição da renda

pessoal pudesse ser feita. Foi
.

só com a criação da moeda

que tornou-se possível deter
minar '0 patrimônio de uma

pessoa e de uma empresa -

surgindo assim, logo depois, o
tributo sobre a renda.

No século XV; em Florença,
foi instituída a Decima Scalata
,(decima = denominação dada
aos impostos, scalata = gradu
al, progressivo). Na época, o

imposto não era cobrado so

bre a renda, e sim sobre a capi
talização, mas esse sistema de

cobrança não chegou a durar
muito tempo.

O imposto de renda, como

é conhecido hoje, seria ins
tituído no final do século 18,
em uma Inglaterra ameaçada
por Napoleão Bonaparte. Era
preciso angariar recursos para
que a guerra fosse financia
da, e no dia 30 de novembro
de 1796, o primeiro-ministro
inglês, William Pitt, apresen
tou aos diretores do Banco da

Inglaterra o chamado "em

préstimo de lealdade". A ideia
não foi adiante - no entanto,
um ano depois William quis

.

aumentar as "assessed taxes",
dando início ao sistema de

cobrança. No início, os con

tribuintes foram divididos em

classes e osmais abastados es
tavam isentos. Teoricamente,
o imposto era sobre a "despe
sa", e não sobre a renda.

16 de julho de 1973. As conversas grava
das do presidente norte-americano Richard
Nixon no casoWatergate são descobertas. O
caso provocaria a renúncia deNixon, tornan
do o episódio um paradigma da corrupção..

Em 18 de junho de 1972, o jornalWashing
ton Post noticiava na primeira página o assal-
to do dia anterior à sede do Comitê Nacional
Democrata, no ComplexoWatergate, na capi-
tal dos Estados Unidos. Durante a campanha
eleitoral, cinco pessoas foram detidas quando
tentavam fotografar documentos e instalar

aparelhos de escuta no escritório do Partido �
Democrata. A partir daí, os repórteres Bob
Woodward e Carl Bernstein, do Post, começa
ram um longo processo de investigação sobre
o caso. Durante as buscas pelas ligações entre
a Casa Branca e o assalto ao edifício, eles con
tariam com a ajuda de um personagem que
ficou conhecido como "Garganta profunda"
(Deep Throat), que revelou aos repórteres que i
o presidente sabia das operações ilegais.

-

!

Richard Nixon havia sido eleito presidente
em 1968, tomando-se o terceiro presidente dos
Estados Unidos a ter de lidar com a Guerra do
Vietnã. Nixon voltou a candidatar-se em 1972,
tendo como opositor o senador democrataGe
orge McGovem. Ele obteria uma vitória esma

gadora, sendo o preferido pela população em

48 dos 50 Estados americanos.
Foi durante essa campanha, eín1972, 'que

o incidente aconteceu na sede do Comitê Na
cional Democrático. As fitas que continham I
provas contra o presidente foram apreendidas,
e no dia 9 de agosto de 1974, Nixon renunciou
e foi anistiado pelo seu snbstituto, o vice-presi
dente Gerald Ford.

DIVULGAÇÃO

William Pitt é considerado um dos
precursores do imposto sobre a renda

Protocolo: 151610 Sacado: MASSA FACIL COM.E FARDE PROD. CNPJ: 08.722.197/000 Ceden
te: ACEVEDO & DAllAGNOL llDA CNPJ: 73.604.548/000 Número dó Título: 74862 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO ITAÚ SA DataVencimento:
25/06/2010 Valor: 1.237,70 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:R$ 8,96, Diligência:
R$ 20,80, Edital: R$10,40

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDI1i\LDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSTADO DE SANTACA11\RINA

, Tabelionato do Município eComarca deJaraguá doSul
CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589 • Telefone:
(47) 3273-2390 •Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

,

EDITALDE INTIMAÇÃO .

Saibam todos quevirem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados apartirdapublicação deste
edital a os aceitar ou pagarno 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.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou dorniciliada(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: 151362 Sacado: CHARLES RAFAELDE FREITAS CPF: 058.965.379-21 Cedente: ABS
EMPREENDIMENTO MERCANTlLllDA CNPJ: 01.209.784/000 Número do Título: 640999 (8-9/
Espécie: Letra de Câmbio Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL ll'DA DataVen
cimento: Ol/07/2010 Valor: 425,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 25,16,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

ELT EIEfRO COMERCIAL SA CNPJ: 06.008.554/000 Número do Título: 0000083265 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA BANCO
MUlTIPLO DataVencimento: 17/05/2010 Valor: 1.153,78liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 151559 Sacado: GOSCH SERVICOS llDAME CNPJ: 08.625.294/000 Cedente: PRO- .

ELT EIETRO COMERCIAL llDA CNPJ: 06.008.554/000 Número do Título: 0000082647 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: H8BC BANI< BRASIL SA BANCO
MULTIPLO Data Vencimento: 06/05/2010 Valor: 1.150,20 liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 151632 Sacado: EJH COM DE ARTIGOS DE ARMARINHOS TRANSP CNPJ:
03.823.448/000 Cedente: DICAVE GARINER DISTR CATVEICULOS ir CNPJ: 83.740.456/000
Número doTítulo: 105257/10 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BRADESCO DataVencimento: 01/07/2010 Valor: 1.500,00 liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 150995 Sacado: INEZVENGRZEN CPF: 403.006.769-72 Cedente: OXFORD PORCEIA
NAS SA CNPJ: 86.046.463/000 Número do Título: 1671 01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 14/05/2010 Valor: 1.196,57
liquidação após a intimação: R$ IMO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 151284 Sacado: GALETERIAAGUZZOIl AGUZZOUllDA CNPJ: 11.065.575/000
Cedente: ESCRITORIO CONTABIL BUCHMANN SC ll'DA CNPj: 76.371.582/000 Número do
Título: 1935 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA DataVencimento: 30/06/2010 Valor: 451,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 Protocolo: 151067 Sacado: INEZVENGRZEN CPF: 403.006.769-72 Cedente: SHOPING COMER

CIO DACERAMICA E MATERIAIS DE C CNPJ: 10.272.769/000 Número do Título: 8020/5 Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS
BRASILEIROSSA DataVencimento: 27/06/2010 Valor: 750,00liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 151516' Sacado: GAUCHO SERVICOS llDA ME CNPJ: 05.488.543/000 Cedente: IN
DUSTRIA DETINTAS OURO ll'DA CNPJ: 02.575.973/000 Número do Título: 1-5419/2 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVenci
mento: 04/07/2010 Valor: 1.285,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 Protocolo: 151654 Sacado: IVO IAUBE CPf: 437.135:139-53 Cedente: VANDERLEI DESOR

DI CNPJ: 79.659.504/000 Número do Título: 0001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 05/07/2010 Valor: 887,50
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 25,86, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 151489 Sacado: GENESIOWINTRICH CPF: 292.266.519-49 Cedente: ROMEU GE
ORG COM E REPRES LIDA CNPJ: 82.657.248/000 Número doTítulo: 0009404/01 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANRISUL-BANCO DO ES'D\DO DO RIO
GRANDE DO SUL DatáVencimento: 10/06/2010 Valor: 435,20 liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Bdítal: R$ 10,40

Protocolo: 151357 Sacado: JOSE MARIO MAlDS CPF: 970.109.959-15 Cedente: BV FINANCEIRA
S/A-C.EI, CNPJ: 01.149.953/000 Número do Título: 131021426 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
por Indicação Apresentante: RIO\RDO ClERICI DataVencimento: 13/02/2009 Valor: 1.544,56 li
quidação após aintimação: R$10,40, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40Protocolo: 151492 Sacado: GENESIOWINTRICH CPF: 292.266.519-49 Cedente: ROMEU GE

ORG COM E REPRES ll'DACNPJ: 82.657.248/000 Número do Título: 0'009368/01 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANRISUL-BANCO DO FS'D\DO DO RIO
GRANDE DO SUL DataVencimento: 08/06/2010 Valor: 590,82 liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 151521 Sacado: LEANDRO AUGUSTO ZANEITI CNPj: 08.257.566/000 Cedente:
COMERCIO DE CARNES COPACABANA ll'DA ME CNPj: 08.174.744/000 Número do Título:
8487 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL
SA DataVencimento: 04/07/2010 Valor: 1.830,06liquidação após a intimação: R$ 10,40, Con-
dução: R$18,82, Diligência\ R$ 20,80, Edital: R$10,40Protocolo: 151687 Sacado: GIANCARLO DEOllVEIRA CPF: 029.612.549-06 Cedente: METRINE

METALURGICA RIO NEGRINHO LIDAME CNPj: 82.996.208/000 Número do Título: 1278/02
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASIL SA Data
Vencimento: 30/06/2010 Valor: 590,65 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8.96,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 151524 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DEAllM CNPJ: 08.722.197/000 Cedente:
CHANTIPAN - AllMENTOS LIDAME CNPJ: 02.469.367/000 Número do Título: 002335 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação.Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data

Vencimento:,02/07/2010 Valor: 434,00 liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40Protocolo: 151560 Sacado: GOSCH SERVICOS ll'DA ME CNPJ: 08.625.294/000 Cedente: PRO-

Protocolo: 151354 Sacado: PATRICIA PEREIRA E/ OU EUDES FERNANDO PAVANELLCPF:
019.848.359-71 Cedente: MICHELUZZI INDUsTRiA E COMERCIO DE FIOS ll'DA CNPJ:
04.249.054/000 Número do Título: 010373 O' Espécie: Cheque Apresentante: MICHELUZZI IN
DUSTRIAECOMERCIO DE FlOSLIDA DataVencimento: 27/02/2010 Valor: 2.050,00 liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 151441 Sacado: PEDRINHO FAGUNDES CPF: 733.365.569-53 Cedente: METALUR
GICA E COMERCIO MARMIL ll'DA CNPj: 79.860.649/000 Número do Título: 0051190 Es

pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO DataVencimento:
02/07/2010 Valor: 412,98 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,89, Diligência:
R$ 20,80, Edital: R$ 1'0,40

Protocolo: 151566 Sacado: ROMEU COEUlO CPF: 009.143.789-02 Cedente: OFICINAMECA
NICA EVERTON ll'DAME CNPJ: 81.864.217/000 Número do Título: 000206 2 Espécie: Cheque
Apresentante:OFICINAMECANICAEVERTONllDAME DataVencimento: 11/06/2010 Valor: 475,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13.19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 151335 Sacado: SCHLENERT E SCHLENERTAUTO ll'DA CNPJ: 09.393.142/000
Cedente: SULCRED PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS CNPJ: 01.295.941/000 Número
do Título: 0847/08 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC
BANI<BRASIL S.A. BANCO MUU1PLO DataVencimento: 30/06/2010 Valor: 273,10 liquida
ção após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 151217 Sacado: SKL SILVA INCORPORADORA lJ'DA CNPJ: 85.260.982/000 Cedente:
METALURGICA E COMERCIOMARMIL LIDA CNPJ: 79.860.649/000 Número do Título: 0051425
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BRADESCO .

DataVencimen
to: 29/06/2010 Valor: 419,67 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligên
cia: R$ 20,80,Edital: R$ 10,40

Protocolo: 151218 Sacado: SKL SILVA INCORPORADORA LIDA CNPJ: 85.260.982/000 Cedente:
METALURGICA E COMERCIOMARMIL llDA CNPJ: 79.860.649/000 Número do Título: 0051411
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO Data Venci
mento: 29/06/2010 Valor: 427,40 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Di
ligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

«,

Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
'
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PONTO DE V·ISTA

A desburocratização da Fatma

Não
é nenhuma surpresa afirmar que um

dos grandes problemas enfrentados pe
los empresários da região do Vale do Ita
pocu é a demora no tempo de resposta

em processos de licenciamento pela Fundação de
Meio Ambiente do Estado (Fatma). Ao 'longo dos
anos, a precariedade estrutural e a burocracia da
Fatma têm interferido de forma contundente no

desenvolvimento industrial do nosso Estado, lima
vez que o órgão é responsável por todos os proces
sos de licenciamento e fiscalização em Santa Ca
tarina' e não tem conseguido atingir sua principal
função no que tange ao tempo de

resposta - previsto em lei - para no
vas solicitações e renovações de li

cenças ambientais.

Seja pela falta de repasses finan
ceiros pelo governo do Estado para in
vestimentos em infraestruturaou pela
não realização de concursos públicos
para a efetivação de novos técnicos
de carreira na Fatma, quem mais so

fre com este abandono e descaso é o

setor empresarial, o qualmuitas vezes
perde competitividade ou deixa de
crescer e expandir suas atividades.

A temática ambiental já faz parte do cotidiano
dos empreendedores, entretanto, existem diversas
situações em que empresas e empreendimentos
que, mesmo atendendo a todos os requisitos legais
de licenciamento, chegam a aguardar por meses
ou até mesmo anos por uma resposta oficial da
Fatma sobre sua licença. Em diversos outros casos
há processos de licenciamento ambiental que são

simplesmente esquecidos ou atémesmo perdidos
pela Fatma, sem que haja qualquer resposta ofi
cial ou reparação por parte da mesma. Na gran
de maioria das vezes a demora é tamanha que os

empreendedores têm de iniciar todo o processo de
licenciamento novamente.

Até o presente momento, somente na regional
norte daFatmaemJoinville, sãomais de 14.000 (qua
torze mil) processos aguardando deferimento deli
beração. O número é alarmante; pois tratam-se de
milhares de empresas em situação não regular por
conta da morosidade de um sistema que, a priori,

deveria ser a base fortalecedora da competitividade
catarinense no Brasil e nomundo.

Aos empreendedores pouco resta a fazer a não
ser reclamar sozinhos e aguardar, pois a longa fila
de processos que dependem de análise e deferi
menta não se resolve da-noite para o dia.O pro
cesso de licenciamento ambiental da Fatma deve
ser e desburocratizado com a máxima urgência, e
o mesmo deve ser observado sob uma nova ótica

pelo governo do Estado, pois a LicençaAmbiental
faz parte da documentação básica das empresas
para seu pleno funcionamento, acesso a processos

"

licitatórios e a Unhas de crédito e fi
nanciamento bancários.

Dentre algumas soluções para
aumentar a eficiência e eficácia da

. Fatma no seu tempo de resposta
e na emissão de licenças, pode-se
mencionar:

- Abertura imediata de concursos

públicos para contratação técnicos de
novas áreas do conhecimento ligadas
aos processos de licenciamento;

- Valorização profissional do corpo
'técnico existente através de salários

"
Somente na regional
norte da Fatma em
Joinville, são mais
de 14.000 (quatorze

mil) processos
aguardando
deferimento
deliberação.

"
justos e planos de carreira condizen

tes com a qualificação;
- Criação iminente de estrutura legal que confira

maior segurança jurídica aos técnicos envolvidos na
fiscalização e emissão de licenças;

- Investimentos massivos em infra-estrutura e

bens patrimoniais (escritórios, automóveis, compu
tadores, insumos, equipamentos tecnológicos, ferra
rnentas técnicas, etc.)

- Convênios com fundaçõesmunicipais demeio
ambiente, através de estudos de competências, re
duzindo assim a sobrecarga de processos;

- Integração definitiva do sistema Sinfat entre a

Fatma e as partes interessadas, aumentando a vi
sibilidade do processo e conferindo credibilidade
ao Estado;

Transparência no acompanhamento de proces
sos, através de sistema on-line com ordenamento
sequencial (a exemplo dos tribunais de justiça), com
a extinção de.eventuais favorecimentos a poucos em
detrimento demuitos.

,
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* telefone (* não serão publicados),

CONVITE
Missa de 1 ano do Sr. Dante Minei,

na comunidade sagrada Família, no dia 17/7
às 17h.(Familiares ainda consternados)

MÚSICA
Jazz Band Elite

promove concerto
A direção eAssociação da Escola de Mú

sica Jazz Band Elite convida a comunidade
para o concerto em comemoração aos 19
anos da banda. Será dia 25 de julho, na Igre
ja Matriz São José, com início às 19 horas,
sob regência do Maestro LauroWendorfJu
nior, com participação especial do Maestro
Dietmar Wiedmann, da Alemanha. Após
o concerto, será servido jantar por adesão
na Sociedade Atiradores no valor de R$ 16.
Outras informações pelo telefone 3375-1399.

APRESENTA �O
Cantos e Encantos fazem
show no Centro Histórico

A programação comemorativa ao

centenário da ferrovia em Iaraguá do Sul

prossegue neste sábado, com um show
do Grupo Cantos e Encantos, que se apre
senta a partir das 10 horas, no anfiteatro
do Centro Histórico, ao lado da Funda
ção .Cultural. "Manhãs do Sul do Mun
do", "Maragato Farroupilha" e "Prenda
Minha" fazem parte do repertório de 40

canções que o grupo interpretará em

duas horas de apresentação.

SETOR PÚBLICO
Pomerode adere ao

Prefeitura nos bairros
Na localidade de Pomerode Fundos,

dia 19 de julho, das 8h às 11h30, acon
tece o primeiro (Prefeitura no Bairro'.
O encontro será no Clube Iode Maio
com a presença de representantes de
cada secretaria. A proposta é fortalecer
o contato entre a comunidade e o setor

público. O projeto será realizado no de
correr da gestão, em todas as localida
des' onde o objetivo é atender as neces
sidades da população.

EVENTO

Ainda há vagas para mais
"Uma noite na biblioteca"
A Biblioteca a Municipal Rui Barbosa

permanece com inscrições abertas para
a edição de "Uma noite na biblioteca -

dormindo com os livros" agendado para
o próximo dia 30 .. O evento é destinado a

crianças com idade de seis a dez anos e

as vagas são limitadas a 25 participantes,
sendo que três delas podem ser ocupadas
por filhos de servidores públicos. Quem
já participou em edições anteriores não

pode se inscrever.
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JARAGUÁ DO SUL

Foram apenas cinco
minutos de discussão
para garantir a aprovação
do remanejamento de
RS 1 milhão' do orçamento
do muniCípio.
..... s recursos são destina

dos ao pagamento de

indenização à Salvita
...... (Sociedade Assistencial
ao Lavrador do Vale do Itapocu)

. pelo imóvel do Parque de Even

tos, colocando um ponto final
na negociação que se arrasta

há mais de 20 anos. A votação
dos três projetos que tratam da
matéria aconteceu ontem, em

duas sessões seguidas, mesma
data em que a Prefeitura confir
ma a realização da Schützenfest

no local (leia mais na página
11). A última edição da festa foi

investigada em uma Comissão

Especial de Inquérito e agora é

.

alvo de uma Comissão Proces

sante na Câmara:
No ano passado, os verea

dores já haviam autorizado o

acordo extrajudicial entre o mu

nicípio e a Salvita e também o

pagamento de R$ 1 milhão. Um
projeto remanejando R$ 600

mil, referente à primeira parcela,
também foi aprovado em 2009

�as, segundo o líder de governo

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 16 de julho de 2010

após a audiência pública que
, foi organizada pela Câmara. O
conselho de esportes' terá os

mesmos poderes do de cultura",
comentou Leutprecht.

A outra emenda retira o po
der do Executivo de escolher o

presidente e vice do conselho.
Com a nova redação, os pró
prios conselheiros elegerão
sua diretoria. A proposta teve

voto' favorável do vereador

Justino da Luz (PT), que lem
brou que conselhos, como o

Comcidade, ainda não atuam

neste formato.
Autor das emendas, Leu

tprecht ressaltou que o sis
tema desportivo dará mais

transparência na liberação de
recursos para o setor. A ideia
foi compartilhada pelo líder

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

l.oca� XP Investimentos

Investimento: 1ex R$25,OO

FOTOS PIERO RAGAZZI

• Carolina Tomaselli
carolina@ocorreiodopovo.com.br Depois de pedir a retirada da proposta na última sessão, Justino disse que votava com apoio da ACSTVI

Novela pode ter acabado
Câmara deVereadores aprovou ontem remanejamento para pagar Salvita

Adernar Possamai (DEM),' como
o acordo não havia sido homolo

gado pela Justiça, o repasse não

aconteceu dentro daquele exer

cício financeiro.

"
Vamos dar o voto

. favorável, mas
se tiver alguma'
malandragem
entraremos com

uma Adin.
JUSTINO DA LUZ (PT),

VEREADOR

"
Possamai também informou

que o montante não contempla
a indenização da família que
morava no imóvel, mas acre

dita que os recursos poderão
fazer frente às despesas, in
cluindo uma dívida trabalhista

que aguarda homologação na

Justiça do Trabalho. O vereador

Justino da Luz (PT), que havia

pedido vistas ao projeto na úl
tima sessão, disse ter conversa-

.

do com o presidente da ACSTVI

(Associação dos Clubes e So
ciedades de Tiro do Vale do Ita

pocu), Celso Hille, e que a en

tidade considera o imóvel um

patrimônio importante para o

município. Os dez vereadores
votaram favoráveis.

PLENÁRIO APROVA CRIAÇÃO DE CONSELHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Município terá sistema próprio de desporto
A cnaçao de um sistema

desportivo municipal, incluin
do um conselho e um Tribunal
de Justiça também foram apro
vados ontem pelo plenário
da Câmara. Já aprovadas na

terça - feira, as' propostas en

traram na pauta na última ses

são do semestre para segunda
votação. Duas delas sofreram

quatro modificações, propos
tas pelos vereadores Jean Leu
tprecht (PC do B) e Natália Pe

try (PSB), ambos profissionais
de educação física.

As emendas darão maior po
der ao conselho. O órgão será

responsável por emitir um pa
recer para a liberação de recur
sos públicos e benefícios fiscais

para entidades e será o gestor
. do fundo. "Esta proposta surgiu

do governo, Adernar Possa

mai (DEM), que alertou as

sociedades esportivas:' "Eles
não devem se preocupar com
a documentação apenas na

hora de pedir a verba. Devem

sempre ter um estatuto, atas

das reuniões e não sair todo
mundo como loucos atrás de
certidões quando os prazos
vão expirar", emendou.

leutprecht, mais a vereadora Natália, apresentaram quatro emendas
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Política 5
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Raimundo
Colombo

(DEM) é o segundo
candidato a gover
nador a visitar Ia

raguá do Sul. O concorrente

da tríplice aliança esteve na

cidade ontem à noite, junto
do vice Eduardo Pinho Mo
reira (PMDB) e dos candida
tos a senador, Luiz Henrique
da Silveira (PMÚB) e Paulo
Bauer (PSDB). Eles se reuni
ram com lideranças partidá
rias e visitaram a Expo 2010.
Colombo esteve no estande
da Apevi (Associação das Mi
cro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) e recebeu
um documento com propos
tas da entidade.

A recepção de Colombo
na Arena ficou por conta do
PSDB. Lideranças tucanas

como o vice-prefeito e can

didato a deputado estadual
Irineu Pasold, o secretário

Regional Lio Tironi, a sena

dora Niura Demarchi e o ex

presidente estadual da sigla,
Dalírio Beber, chegaram an

tes do candidato e foram os

anfitriões no evento. As lide

ranças do Democratas apare
ceram depois de Colombo.

Amanhã, será a vez de

Angela Amin (PP) dar as ca

ras na cidade. A candidata

cumpre agenda a partir do
meio-dia e também visitará a

Expo 2010.

ARQUIVO OCP
_------�-----�_......--..i---��--

FALA Aí!

o povo que coloca
também tira.

. VEREADOR JAiME
NEGHERBON {PMDS),
REFERINDO-SEÀS

ELEiÇÕES

Presença
Esteve em roteiro pela região o deputado federal Celso Mal

daner (PMDB), irmão do ex-governador e suplente no Senado,
Casildo Maldaner. Além de familiares em Schroeder, os pee
medebístas têm estreita relação com lideranças como Ademar

Duwe, que recebeu a visita do deputado. Candidato à reeleição,
Celso Maldaner também esteve com o prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt, que contou com o apoio do parlamentar para
liberação de recursos e.m Brasília.

Na vaga do senador Raimundo Colombo (DEM) desde o

começo da semana, Niura Demarchi (PSDB) foi indicada
pelo líder democrata, José Agripino, para integrar as
comissões de Educação, de Assuntos Sociais e de Assuntos
Econômicos, onde pretende atuar em defesa da educação
como "pilar da sociedade e formadora de valores de'
cidadania". Em seu primeiro discurso, Niura cobrou do

governo federal recursos para a duplicação da BR-280,
melhorias em portos e aeroportos, e para a reorganização
da Defesa Civil no Estado. A reforma tributária e mais
eficiência e agilidade no Poder Judiciário e nos serviços
notariais também foram citados'por ela.

•·

ê
O prazo para conclusão dos

trabalhos da Comissão Proces
sante _da Schützenfest, constituí
da no último 8, encerra no dia 13
de outubro, data em que a festa
deve estar acontecendo, já que a

Prefeitura confirma a reedição,
mesmo sem apoio da ACSTVI.
A prefeita Cecília Konell (DEM) .

recebeu a notificação na última

terça-feira, contando a partir daí
o prazo de 90 dias para o relató
rio ser votado'na comissão. Se

aprovado, sobe para o plenário.

Em relação ao mandado de se

gurança que suspendeu a sessão
de julgamento da prefeita por infra
ção político-administrativa no caso

do Refis, as informações prestadas
pela Câmara estão na mesa da ju
íza Eliane Alfredo Cardoso Luiz. O
Ministério Público, que tinha prazo
até a próxima segunda-feira, já se

manifestou sobre a defesa. Restam
três possibilidades: manter a limi
nar, derrubá-la ou determinar à Co
missão Processante que proceda a

oitiva das dez testemunhas.

DIVULGAÇÃO

Desde ontem, os eleitores que
não se estiverem em seu domicí
lio eleitoral no pleito deste ano,

poderão votar para presidente
da República caso se encontrem

em alguma das 27 capitais brasi
leiras. A solicitação deve ser feita
em qualquer cartório eleitoral
até o dia 15 de agosto ..Só pode
rão habilitar-se os eleitores que
estiverem em dia com suas obri

gações eleitorais. Em Jaraguá do
Sul, o cartório eleitoral atende
das 13 às 19 horas.

z
Sem sessões programadas para

as próximas duas semanas, período
de recesso parlamentar, a Câma
ra de Iaraguá do Sul praticamente
deixou a pauta limpa para o segun
do semestre. Ontem, em reunião
extraordinária seguida da ordiná
ria,' foram 44 ·projetos apreciados e

aprovados, dez em dois turnos, 19
emúltima votação emais 15 emvo

tação única. Em agosto, a primeira
sessão será no dia 3.

O vereador Jean Leutprecht (pC
do B) fez duas referências àWeg na
tribuna. Ele elogiou a postura da

empresa eleita como amelhor ami

ga do esporte dé Santa Catarina,
prêmio em comemoração aos três
anos da Lei de Incentivo ao Esporte,
destacando as empresas que mais
aderiram ao benefício. Semana pas
sada, aWeg também foi homenage
adanaCâmara dos Deputados.
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CHARGE EDrrORIAL

Tudo embaralhado
A

aprovação da Lei da Ficha Limpa e

a validade dela já nas eleições deste
ano embolaram o meio de campo. Até

agosto, os Tribunais Regionais Eleito
rais precisam analisar o caso de cerca de trêsmil

pedidos de impugnação de can

didaturas. Na região, já são pelo
menos dois casos conhecidos.
.Mesmo que por diferentes moti

vos, Irineu Pasold e Evaldo Iun
ckes estão ameaçados de ficar de
fora da disputa.

Há, até mesmo no meio jurídi
co, muitas dúvidas sobre a capa
cidade dos tribunais de votar com
tamanha agilidade tantos casos,
dúvida reforçada pelo fato de que os impugna
dos ainda podem recorrer a instâncias supe
riores. O eleitor ainda não tem clareza de como

proceder. A situação ficou confusa para todos,
inclusive, para os partidos políticos.

A Lei da Ficha Limpa, resultado de uma pro
posta de origem popular foi, com certeza, um

grande avanço para o amadurecimento do siste
ma político brasileiro.' É um instrumento capaz
de alterar o comportamento dos candidatos,
partidos e eleitores. Mas é preciso que se repen
se como ela vai funcionar na prática, para que

os processos sejam mais au

tomáticos e não dependam
tanto de interpretações, o

que aumenta a chance de
sobrevida para os maus po
líticos. Se isso não acontecer,
o que era para ser um instru
mento contra a corrupção e

má gestão vai acabar cain
do no descrédito popular.
Descrédito que já atinge em

'

cheio os políticos.
Como neste ano ainda não será possível ou

tros avanços, o que se espera é que os juízes, que
terão que decidir sobre as impugnações, façam
isso com amaior rapidez possível e que tenham
consciência que o que está em jogo ,é um novo

rumo para política brasileira.
-

DO LEITOR

Previdência privada .

e retenção de talentos
uito se tem falado da
escassez de mão de
obra qualificada e do

quanto a carência
de profissionais bem prepara
dos impacta negativamente as

perspectivas de
um país. No Brasil,
a necessidade de
reter talentos tem

obrigado as empre-
. sas a oferecer mais
do que bons salá
rios: um ambiente
de trabalho mais

arrojado, ótimos

planos de carrei

ra, espaço para o

desenvolvimento
de projetos pes
soais' e benefícios

seres humanos.
Outra tendência observada \

pelos autores do estudo mencio
nado foi a crescente preocupação
dos profissionais com o futuro.
Em um país onde a previdência

pública se notabili-
za pela ineficiência,
até os jovens pro
fissionais querem,
ter uma garantia de

que, mais tarde, po
derão manter o pa
drão de vida a que
estão acostumados.
Despontam,

neste' cenário, os

planos de previdên
cia privada. As em

presas que os ofer
tam percebem que

o índice de retenção de talentos
é maior, pois, para o funcionário,
não compensa perder o benefi
cio, que funciona como uma es

pécie de caderneta de poupança
a longo prazo. E, para o contra

tante, a sensação de segurança
é inestimável: trata-se quase de
uma garantia, de que a prata da
casa permanecerá ali até o fim '

da sua vida profissional .
É por isso que hoje, cada vez

mais, os executivos de alto escalão

negociam a contratação do plano
de previdência arites 'de aceitarem
'uma oferta de emprego. Dispostos
a oferecer o melhor de seu talen.:

to para as empresas, ele� querem
sentir que estão também cons

truindo o próprio futuro.

DO LEITOR

OIT e as' relacões
�

trabalhistas"
Quando uma

empresa 'oferece
f' benefícios, ela

mostra que
se importa
como bem-
estar de seus
funcionários e
os valoriza como

seres humanos.

A
Organização Internacional do Trabalho
(011') foi criada pela Conferência de
Paz,' após a Primeira Guerra Mundial
(1914-1918), e sua constituição conver

teu -se na Parte XIII do Tratado de Versalhes. A
ideia de uma legislação trabalhista internacional
.surgíu come;> resúltado das ponderações éticas e

econômicas sobre o custo huma-
no da revolução industrial.

A OIT é a única das Agências
do Sistema das Nações Unidas

que tem estrutura tripartite, _

na

qual os representantes dos em

pregadores e dos trabalhadores
têm os mesmos direitos que os

dos governos. No Brasil, a OIT
tem mantido representação des
de 1950, com programas e ativi-.
dades que refletem seus objeti
vos ao longo da história.

O princípio basilar da OIT é a melhoria nas

condições de trabalho e a igualdade no seu de

senvolvimento, e os Estados Membros que ra

tificam as suas convenções demonstram uma

evolução na qualidade de trabalho oferecida. Há

que se destacar que as recomendações da OIT
contêm sugestões com o'objetivo de nortear o

entendimento dos legisladores, mas não criam

obrigações. Assim, as recomendações não são al-
_

vos de ratificação e, portanto, não são admitidas
como fontes formais.

Já suas convenções podem integrar as leis

trabalhistas. Atualmente, a OIT vem adotan
do a flexibilidade nos métodos de aplicação
das normas contidas nas suas convenções,
concedendo a possibilidade de aplicação
gradual e da não incidência, quando à país
em questão já tenha tutelado de forma equiva-

,

lente tal direito.
'

Para integrar as leis internas
dos Estados Membros, as conven
ções da'OIT necessitam de ratifi

cação. No caso do Brasil, devem
ser aprovadas pela Câmara dos

Deputados e o Senado Federal.
'

Há que se ressaltar que, na nor
matização, a legislação brasileira
sofreu grande influência das Con

venções da 0fT, principalmente no
tocante ao trabalho da mulher, em
face de inserção da licençamaterni
dade e isonomia de salários..

Infelizmente, nem todas as convenções da
OIT foram ratificadas pelo Brasil e, algumas das

que foram incorporadas à legislação não são

cumpridas com a determinação exigida.
Vale ressaltar que as convenções da OIT são

espelhos da justiça sociàl e do modelo de condi

ção de trabalho a que todos queremos ser expos
tos. E que para o desenvolvimento de nossa so

ciedade, necessitamos acompanhar a evolução e

a flexibilização das relações trabalhistas.

." "
extras são algumas armas das

quais as organizações lançam
mão, na esperança de atrair
os melhores quadros e, o que
é ainda mais importante, não
perder para a concorrência

aqueles que já 'se mostraram es

pecialmente competentes.
Um levantamento realizado

junto a mais de 400 organizações
pela consultoria de Bernt Ents
chev Human Capital mostrou

que a oferta de planos de saúde- é
adotada por 74% das companhias.
Outros benefícios muito difundi
dos são o auxílio-refeição (68%), a
assistência odontológica e o segu
ro de vida (ambos com 51%).

Há também o peso simbólico.

Quando uma empresa oferece
benefícios, elamostra que se im

porta com o bem-estar de seus

funcionários e os valoriza como

o princípio basilar
da OIT é a melhoria

nas condições
de trabalho e a

igualdade no seu
desenvolvimento.

"

.. ,

Thiago Luiz Vincoletto,
executivo, responsávelpela

área atuarialda BDO Trevisan

Camila Riga Colombo, advogada trabalhista
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teiras assinadas, l.777 receberam o

carimbo de empresas deste setor. O

segundo lugar da lista ficou com o

segmento de serviços (621) e, o ter
ceiro, com o comércio (483).

Já do lado inverso, a cidade
contabilizou 2.613 demissões
ao longo dos 30 dias do mês em

questão, ficando saldo total posi
tivo em 481 vagas. Praticamerite a

totalidade das demissões (2.416),
ocorreu nas três atividades econô
rriicas que também aparecem no

topo do ranking das admissões.

.

LINHA ASCENDENTE

No ano passado, os meses nos
quais Jaraguá do Sul não registrou
saldos negativos foram feverei
ro, agosto, setembro, outubro' e
novembro. O recorde de desliga- .

mentos aconteceu em dezembro,
quando l.759 trabalhadores per-

SANTA GATAR�NA

Contratações passam de 500 mil

deram o emprego.
Em contrapartida, desde o

início de 2010, a situação tomou
outro rumo. Por enquanto, o re

sultado mais animador do pe
ríodo veio em fevereiro. Nele, a
subtração entre contratações e

demissões rendeu uma diferença
de 1.149 vagas. O total não havia
sido tão positivo desde 2007.

Assim como Iaraguá do Sul,
outros 26municípios catarinenses
analisados pelo governo federal
mantiveram números positivos.
Entre eles estão Joinville, Blume
nau, Itajaí e Florianópolis. Os dez
que fecharam junho no verme

lho foram Araranguá, Balneário
Camboriú, Caçador, Rio Negrinho,
Fraiburgo, Imbituba, Lages, Lagu
na, Mafra e Navegantes.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

t.. vt» E:

Primeiro semestre foi
de resultados positivos
Município fechou o período com um saldo de mais de quatro mil vagas

Número de vagas abertas em

junho é superior ao do mês
de maio, porém inferior ao do

primeiro quadrimestre

• IND. TRANSFORMAÇÃO 1.376 401

JARAGUÁ DO SUL

Se entre janeiro e junho
de 2009 o emprego
amargou índices
negativos, neste ano, o
cenário desfavorável ficou,
oficialmente, no passado.

egundo levantamento di

..�vulgado, ontem, pelo Mi-
nistério do Trabalho, as

_."contratações superaram
os desligamentos durante todo
o primeiro semestre de 2010 em

Jaraguá do Sul. Com isso, o muni-
.

.

cípio esquece de vez aquele saldo

negativo de 489 vagas e fecha o

período com diferença positiva de
4.032 postos.

Em junho, igual aos demaisme
ses do ano, foi a indústria que mais
buscou funcionários. Das 3.094 car-

1.777

BRAS�l

Saldo é de mais de um milhão
De janeiro a junho de 2010, os empregadores do Estado foram responsáveis pela

admissão de 573.165 mil pessoas. Em contrapartida, o primeiro semestre fechou com
506.869 mil pessoas que ficaram desempregadas. Por isso, o saldo ficou em 66.296
mil. A soma é significativamentesuperior à registrada no mesmo período de 2009,
quando estagnou em 11.673 vagas ocupadas. Somente em junho deste ano, a diferen

ça entre contratações e desligamentos contabilizou 6.099 postos de trabalho.

O mês de junho de 2010 também fez a marca nacional permanecer positiva. As ad
missões formais realizadas em território brasileiro somaram l.623.079 frente às 1.410.127
demissões. No ano, o balanço é de 9.733.314 vagas abertas e 8.259.994 postos de trabalho
fechados. Até agora, o setor quemais contratou foi o de serviços, seguido da indústria, do
comércio, da construção civil, agropecuária e administração pública. Osmenores índices
vêm das instituições de utilidade pública e da extração mineral.
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Temperaturas·despencam
e os preços acompanham
Frio, veio para ficar e promete "aquecer" as vendas no comércio local
JARAGUÁ DO SUL

Ele demorou para "dar
as caras". Existe quem o

aguardava com ansiedade,
mas também há aqueles que
temiam sua chegada.

8 Geral

..... uando ele bate, vale tudo: se

encolher, correr para debaixo
da coberta, apelar para botas,

......, luvas, cachecóis, gorros e, é

claro, revirar os armários em busca
do casaco mais pesado e quentinho.
O fato é que o frio está aí e fica quase
impossível ignorar sua presença. Ele al
tera a rotina,muda alguns hábitos e cria

grande expectativa entre os lojistas, que
aproveitam a época para faturar.

Em pleno inverno, muitos co

merciantes já começaram a liquidar
os estoques de peças da estação. A
palavra "promoção" impera nas vi
trines do Centro, principalmente,
nas lojas de confecções e calçados,
que oferecem aos clientes descontos
de até 60%. "Temos que aproveitar.
É o último mês para vender botas.
Com as promoções, 'o pessoal com
pra mais. Temos descontos de até

40%", afirma a gerente''de uma loja
de calçados, Natalina Piotto.

Outro estabelecimento optou por
queimar os estoques baixando os preços
em 60%. "Nossa linha de inverno está
com 60% de desconto.A intenção é quei-

.

mar todo o estoque e não sobrar nada .

para o ano que vem. Esse frio a gente es

perava ansioso. Paranós estámuitobom",
revela o gerente de uma loja de roupas,
Evandro Marcos, que espera dobrar as

vendas com a liquidação.
"

DIA DOS PAIS TAMBEM
MOVIMENTA AS VENDAS

Outro impulso para aumentar o

faturamento do comércio é a proxi
midade do Dia dos Pais, comemora
do em agosto. "0 frio não chegava e

com a Copa diminuiu o movimento
.

na loja. Por isso, já iniciamos a liqui
dação, com descontos de 10 a 50% na

linha inverno. A procura está boa e

temmuita gente que já está compran
do para o Dia dos Pais", comemora o

gerente de uma loja de roupas mas-
.

culinas, César Adriano Pereira, que
espera um aumento de cerca de 10%
nas vendas deste mês.

,

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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"
O fri,o não chegava e

com a Copa diminuiu o

movimento na loja. Por isso,
já iniciamos a liquidação,
com descontos de 10 a 50°,IÓ

na linha inverno.
CÉSAR ADRIANO PEREIRA,

GERENTE DE LOJA DE ROUPAS

,.,
FOTOS PtERO RAGAZZI

- .J 'e! • '1\

c _-, ••••.

Vitrines estão repletas de preços atrativos aos consumidores, com descontos que chegam a 60%. Lojistas querem liquidar estoques

FRIO AUMENTA TAMBÉM AVENDA DE PEÇAS DE CROCHÊ
I

Artesãs aproveitam frio para faturar
Agulhas, lãs de diversas co

res, talento e muita paciência.
Esses são os ingredientes neces

sários para a artesã Márcia Li

pinski criar peças que enfeitam
e ao mesmo tempo aquecem.
Com uma barraca instalada na

Praça Ângelo Piazera, no Centro
da cidade, ela vende em média
15 peças por dia. Os cachecóis e

gorros produzidos por ela fazem
sucesso e não passam desperce
bidos por quem anda pelo cal

çadão. Por dia, ela conclui duas

peças. Alguns cachecóis, mais

elaborados, levam um dia inteiro

para serem confeccionados. E os

preços variam de R$ 15 a R$ 28.

"0 que mais sai são os cachecóis.

Agora, com o frio, as pessoas es

tão comprando cada vez mais.
Pena que o pagamento já foi,
senão as vendas seriam ainda
maiores", conta a artesã.

Na barraca ao lado, Bete Frits-

eh também se entusiasma com

as temperaturas em queda. "Au
mentou muito a procura, Estou
vendendo quase tudo", diz em

polgada a artesã que vende sa

patinhos e gorros de crochê, que
custam, emmédia, R$ 12. "Tenho
feito dez sapatinhos por sem�n!l.
e vendo tudo. Tomara que conti-
nue assim", comenta.

.

Alguns cachecóis, mais
elaborados, levam um

dia inteire para serem
.

confeccionados. E os preços
.

variam de R$ '5 a R$ 28.

Se depender dos meteo

rologistas, as artesãs podem
continuar a acelerar o ritmo de

produção. É que o frio segue in �

tenso hoje e amanhã, e só deve
dar uma trégua no próximo do

mingo, quando a previsão indica
presença de sol. Márcia comemora venda de até 15 cachecóis por dia
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Expectativa é que o público chegue a 12 mil, como na última edição

Kolonístenfest
aconteceneste
fim. de semana
Exposições incluem todos os

tipos de produtos agrícolas'
A partir de hoje, a
Kolonistenfest reúne
atrações de todos os tipos
para divulgar o trabalho
dos colonos da região.

'ShOWS
musicais, artesana

to, uma grande variedade
,

de receitas típicas e uma

exposição de animais, pro
dutos e máquinas agroindustriais.
Essa é a promessa da festa, que já
está em sua 26a edição e é uma das
maiores do setor em toda a região.

'A'expectativa é de que cerca de
12 mil pessoas passem pela feira,
que começa hoje e vai até domin

go. A abertura é com um jantar
típico, que será oferecido a partir
das 20h e termina com um baile
com a Banda Real, do Paraná. É

. ,

nesta mesma noite que acontece

a escolha da Rainha da festa e a

apresentação das mais de 50 em

presas que estarão com seus pro-
dutos em exposição.

,

Durante a festa, acontece a 7a

Exposição Agroindustrial e Expo
sição de Orquídeas. "A exposição
é de responsabilidade das empre-

sas, e vai de móveis' artesanais a

equipamentos de colheita", expli
ca o coordenador da exposição,
Adolar Konell. Já as orquídeas se

rão apresentadas por duas flori
culturas da cidade.

Os visitantes podem ganharI
medalhas na competição de Tiro

Chumbinho, assistir ao destile das
sociedades e grupos da terceira
idade, além de observar animais
um pouco diferentes, como as

chamadas "mini-vaquinhas"; A par
te mais divertida deve ficar para o

encerramento, a partir das 22h do

domingo: a colheita de produtos.
Todo mundo que estiver presente
vaipoder colher os produtos agríco
las pendurados pelo salão, em uma '

alusão à época de colheitas.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

SERViÇO
, o quê: 26a Kolonistenfest
Quando: de hoje a domingo
Onde: Sociedade Aliança, na ro

dovia Wolfgang Weege, SC 416, Km
18, Rio Cerro II. Outras informações:
'(47)3376-0146, (47) 3376-1024 e

(47) 9935-8724

r-�-"-------·
• •

: Confira :

: todos nossos :
: produtos! :
• •
..._---------_.

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES, .

NOTEBOOKS, VíDEO GAMES, SERVIDORES, REDE E PERIFÉRICOS

Note book� Aspire 5538
4 Gb de mem6ria HO 250 88
Tela de 15.6 LED (super fina)
Só R$1699,00

Telefone Sem fio Phifips
00140 R$ 139,00

cd
ii
E
�

Gamera Sony �
DSC-S21OO R$ 399,00 �

""

E
E

j

Computador AMD Gore 2.9 GHZ
Memória de 2 88 HD de 500 GB

Gravador de OVO e tela LCO de 19 LG
Só RS 1249,00

Note Book Acer E627 2
GR de memória ND de
160 G8 Gravador de DVO
e tela de 15 R$ 1449,00

Camera Sansung
Modelo ES-65 RS 399,00

FEIRA DE NEGÓCIOS DO VALE 00 ITAPOCU
. '

.

Arena MultiusoJalguó�

Serão 117 Stonds Internes, 12 Externos, cerca de 2400 m2 de espaço paro exposição

ATRAçõES DA FEIRA

Contato: JuIicana lOein - 47 3275 7011 - 47 8835 6376 - ccoexpo@apevi.com.br I www.expo2010.com.br

I
Apoio:Realização! Pcl1"Odnio:

. Eyento cer1ificado:

G
(huI'f)F.ml'l\.....�.lDll
de J�[';1�Ú 1111 S,1l 9"Nl'A OATARIHA

.D\ IAPEVI'

==::.� -
.......

SESC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



- 10 Geral

Na Serra catarinense, a geada tomou conta dos pastos e áreasmais retiradas
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Temperaturas
baixas e chance
de neve naSerra
Ontem, trezemunicípios catarinenses

-

"

ficaram com o termômetro negativo
o frio não dá trégua em

Santa Catarina. Ontem,
os termômetros ficaram
abaixo de zero em várias
cidades. luzerna, no Meio
Oeste registrou neve.

SegUndo
dados do Epagri/

Ciram (Centro de Informa

ções de Recursos Ambien
tais e de Hidrometeorolo

gia de Santa Catarina) a estação
meteorológica de Urupema no

vamente registrou a temperatura'
mais baixa do país com -7,7°C.

Na quinta-feira também
ocorreu o primeiro registro
de neve do ano. Foram regis-'
trados flocos de neve durante
cerca de 20 minutos na loca
lidade de Limeira, município
de Luzerna, no Meio-Oeste.
Mesmo com fraca intensida

de, foi possível o acúmulo de
neve na superfície.

Pelo menos mais 11 estações
do Ciram tiveram temperatu
ras negativas, são elas: Caçador
-4,3°C; Curitibanos -3,7°C; Cam-

pos Novos -3,4°C; Joaçaba -3,loC;
Abdon Batista -2,8°C; São Joaquim
-2,3°C; Celso Ramos -2,3°C; Rio
do Campo -2,loC; Urubici e Major
Vieira -2°C e Concórdia -0,3°C.

As temperaturas seguem
baixas no decorrer desta sexta

feira e as máximas não passam
dos 10°C no Norte de Santa Ca
tarina. Além do frio, uma área
de instabilidade conhecida por
Vórtice Ciclônico volta a pro
vocar chuvas em boa parte do
Estado. Por conta das baixas

temperaturas, o risco de queda
de granizo é bastante alto.

Já na Serra-catarínense, o frio
também prossegue e a mínima
fica entre O°C e 2°C, com aumen

to de risco de queda de neve nos

pontos mais elevados. No fim de
semana o frio diminui um pouco
e as chuvas prosseguem. No sá
bado' o termômetro deve ficar
na casa

_

dos 15°C. No domingo,
as chuvas continuam sobre boa

.

parte do Estado, com aumento

da temperatura.

• Debora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Fique por dentro de t��o
. que acontece na reg100

.

i 'I 'il:I'üIl,,,Uffjf�
.

.' ),�/fJill;W
'llWuiiffiPIiuIff'I/1/IIIJ "':I1t WI/tillfllt' 5; 1/01

@ocorreiodopovo

Shopping faz macarronada
para entidades beneficentes
Este sábado será o dia da

solidariedade, misturado com

um diversos tipos de macar

ronada em Jaraguá do Sul.
O Sábado da Solidariedade
acontece no piso G3 (esta
cionamento) do Shopping
Center Breíthaupt. O evento

acontece para dar apoio a en

tidades beneficentes de Jara
guá do Sul e região.

A partir das Ilh30· será
servida macarronada com

três tipos de massas e quatro
tipos de molhos, com ingres
sos no valor de R$ 20. A renda
total do evento será revertida

para seis entidades sociais de

Jaraguá do Sul: a Associação
de Paise Amigos de Excepcío
nais, Novo Amanhã, Rede Fe-

minina de Combate ao Cân

cer, Associação de Amigos do
Autista, Grupo de Voluntá
rias Mãos Fraternas, Casa de

Apoio Padre Aloisio Boeing
e Bombeiros Voluntários - e

para o Corpo de Bombeiros
Voluntários de Guaramirim e

APAE de Massaranduba.

Os ingressos podem ser ad

quiridos nas próprias entida
des ou no local. Informações
pelo telefone (47) 3275-1122.

Horla feita em oficina do Cras
vira modelo no bairro Boa Vista

_ o Cras (Centro de Referência
de Assistência Social), do bair
ro Boa Vista, concluiu a oficina

"Quem planta colhe", que teve a

participação de 11 moradores da
comunidade. Apesar do número

tímido, os frutos dessa oficina es

tão espalhados pela vizinhança e

até a escola do bairro já aderiu ao

projeto e tem uma horta susperisa,
feita com garrafas pet penduradas
em um portão inutilizado.

Os participantes' da oficina
foram convidados a saborear um

almoço com verduras colhidas da
horta que eles mesmos cultiva
ram. A mesa posta ficou colorida,
cheia de verduras frescas e sem

agrotóxico. A oficina começou em

março deste ano e surgiu de uma
ideia da zeladora e da merendeira '

do Cras. Elas achavam que pode
riam aproveitar um pequeno es

paço de terra localizado nos fun-
.

dos do prédio para plantar, junto
com a comunidade.

Apesar do término da oficina,
a horta continua à disposição de
toda a comunidade. O próximo.lo
cal a receber a oficina "Quemplanta
colhe" é o Cras do bairro João Pes
soa. No Cras do BoaVista o trabalho
com a terra não vai parar. Depois de
cultivar a horta e se alimentar com
verduras e legumes fresquinhos, as
famílias vão embelezar seus jardins
com flores e plantas. Será ofereci
da uma oficina de jardinagem.

Escola do bairro aderiu ao projeto e tem uma horta suspensa, feita com pet
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Edição deste ano, se for realizada, acontecerá sem as sociedades de tiro

lÊ I
.

Nl�1

Festa doTiro
vai ficar sem
os atiradores
Prefeitura vai assumir sozinha
a realização da Schützenfest

Na manhã de ontem, a
Acstvi (Associação dos
Clubes e Sociedades de
Tiro do Vale do ltapocu)
declarou que não fará
parte da organização da
22ª Schützenfest.

decisão foi tomada na

noite da quarta-feira,
em uma reunião com a

Prefeitura e a Fundação
Cultural. Segundo o presidente.
da Acstvi, Celso Hille, nem mes

mo a "melhor 'proposta já feita"
conseguiu mudar a opinião dos
líderes das sociedades. Segundo
ele, a Prefeitura declarou durante
o encontro que a festa será rea

lizada mesmo sem os persona
gens principais do evento.

O projeto apresentado pela
Fundação Cultural' repassava à

associação a responsabilidade
por quase todos os setores da fes

ta, dos estandes de tiro à praça de

alimentação, com caixas separa
dos - assim, as despesas seriam
das sociedades, da mesma forma
que o retorno financeiro. À Pre-

feitura caberia funções como a

adequação do Pavilhão. de Even
tos e algum tipo de incentivo.

A princípio, quatro socieda
des teriam aceitado participar da
festa, se os recursos fossem dis

ponibilizados antecipadamente
e o evento acontecesse entre os

dias 14 e 17 de outubro. Ao fim da

reunião, no entanto, a diretoria
da associação manteve a decisão.

.A antecipação dos recursosseria

para garantir que não aumentas
sem os prejuízos, já que um fun
do que era reservado às despesas
ocasionais da festa teria se esgo
tado nas últimas edições.

Um dos principais motivos

para a recusa é a dificuldade de

promover um evento como este

em menos de 80 dias. O que mais

parece ter pesado, no entanto, é a

imagem negativa que ficou asso

ciada à Schutzen depois da edição
de 2009. "Queremos prevenir e não
ter responsabilidade em eventuais

prejuízos, há uma grande falta de
credibilidade da comunidade em

geral", destaca o presidente.

• Bruna Borghetti·
bruna@ocorreiodop�vo.com.br

PARTE DO TEXTO DIVULGADO PELA PREFEITURA
"A Schützenfest está confirma

da para este ano, no período de 8

a 12 de outubro, no Parque Munici

pal de Eventos. ( ... ). Nossos setores
jurídico e da Controladoria já estão

analisando de que forma podere
mos realizar a Schützenfest. ( ... )
Uma nova reunião do grupo de

trabalho está agendada para a

próxima terça-feira (20), às 8h30,

no gabinete da prefeita. Enquan
to isso, seus integrantes também

já estão iniciando contatos com

bandas e possíveis shows a serem

contratados" .

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE JARAGUÁ DO SUL
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 801
Jaraguá do Sul - SC CEP: 89250-200

FONE: (47) 3275-0268 CNPJ: 79.362.000/0001-91

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2008 31/12/2009

ATIVO 1.049.703,03 1.046.791,52
CIRCULANTE 552.870,1.8 546.507,96 .

Disponível 19.422,45 19.158,89
Caixa Geral 36,43 1.893,31
Banco do Brasil 2.687,74 4.283,65
Banco do Brasil - Subvenção 9.630,62 10.368,83
Banco do Estado Santa Catarina 7.067,66 2.613,10

Aplicações 529.704,66 521.768,50
Banco do Brasil 386.604,58 333.459,93
Banco Estado Santa Catarina 143.100,08 188.308,57

Outros Realizáveis 3.743,07 5.580,57
Adiantamentos a Empregados 3.743,07 5.580,57

PERMANENTE 496.832,85 500.283,56
Ativo Imobilizado 496.832,85 500.283:56

Terrenos 120.000,00 120.000,00
Edificações 171.925,00 171.925,00
Veículos 47.717,33 47.717,33
Máquinas e Equipamentos 3.409,00 3.909,00
Móveis e Utensílios 124.548,0.3 125.613,74
Direito Uso Telefone 0,01 0,01
Instrumentos 0,01 0,01
Computadores e Sistemas 29.233,47 31.118,47

PASSIVO 1.049.703,03 1.046.791,52
CIRCULANTE 4.040,98 6.766,70

Obrigações Sociais e Trabalhistas 3.628,79
.

6.592,22
Ordenados e Salários a Pagar . 2.516,95 4.036,00
Previdência Social a Recolher 402,22 713,14
FGTS a Recolher 589,13 897,27
Contribuição Sindícal a Recolher 55,83 42,00
Férias a Pagar 64,66 903,81

Obrigações Tributárias 62,19 84,48
I. R.R. F. a Recolher s/ Serviços

.

62,19 84,48

Outras Obrigações 350,00 90,00
.Chequés a Compensar 350,00 90,00

PATRIMÓNIO SOCIAL 1.045.662,05 1.040.02.4,82
Patrímônio 1.045.662,05 1.040.024,82

Patrimônio Social 1.045.662,05 1.040.024,82

DEMONSTRATIVO CONTAS RESULTADO 31/12/2008 31/12/2009

Receitas Correntes 321.183,73 295.720,49
Contrib. Espont. de Pessoas Físicas 38.951,12 32.104,24
Contrib. Espont. de Pessoas Jurídicas 30.682,97 7.195,90
Promoções 23.008,00 27.305,00
Receitas Financeiras Diversas 44.887,20 49.280,67
Subvenção Municipal 111.363,95 118.327,04
Receitas Diversas 3.263,50 2.990,10
Apenados Fórum . 9.551,27 9.788,15
Promoção Camisetas· 511,20 74,00
Bazar de Roupa Usada 21.239,68 18.121,24
Subvenção Social - Fundosocial 0,00 5.040,00
Isenção Contrib. Sociais Usufruidas . 37.724,84 25.494,15

Despesas Correntes 249.251,61 301.357,72
Salários e Ordenados 47.104,74 64.863,70

.

Previdência Social 15.298,28 21.088,37
FGTS 5.673,78 8.091,11
Décimo Terceiro Salário 4.560,96 6.361,96
Férias 5.504,97 8.408,75
Roupas Profissionais 127,00 592,50
Vale Transporte 487,34 636,74
Cursos/Treinamentos/Congressos 350,00 371,00
Gás 37,80 -0,00
Energia Elétri<;:a 3.289,63 3.836,93
Consumo de Agua 1.025,18 1.057,72
Telefone e Telex . 4.994,73 5.132,23
Fretes 0,00 29,25
Viagens e Estadas 497,70 570,00
Despesas c/ Veículos 763,70 825,40
Material Educativo 576,00 5.878,00
Despesa c/ Livraria

-

87,50 173,80
Materiais de Escritório 2.093,35 1.436,00
Farmácia - Compra de Medicamentos 20.592,29 40.657,06
Despesas c/ Cesta Básica 5.737,61 3.814,36
Despesas Postais 86,50 106,15
Despesas c/ Exames 5.770,66 3.752,43
Serviços de Terceiros 914,64 1.007,45
Despesas Diversas 3.969,15 2.923,06
Prêmios de Seguros Diversos 1.420,03 1.781,10
Combustíveís e Lubrificantes 343,28 1.339,57
Material de Segurança 120,00 0,00
Bens de Valores Irrelevantes 384,38 1.205,82
Consertos e Reparos 2.466,52 0,00
Impostos e Taxas Diversas 928,95 830,52
Material de Limpeza 1.413,25 2.398,67

DEMONSTRATIVO CONTAS RESULTADO 31/12/2008 31/12/2009
Assistência Contábil e Fiscal 3.569,97 3.752,31
Multas sobre Impostos 40,42 62,99
Juros de Mora 3,19 0,93
Despesas Bancárias/Juros 506,90 424,36
Despesas c/ Cartório 20,30 59,20
Contribuição Sindical 113,15 120,62
Despesas c/ Ambulatório 6.902,88 2.949,61
Conservação de Edificações 5.040,59 8.669,77
Material Impresso 1.580,00 2.203,75
Despesas c/ Promoções 4.423,70 5.470,62
PIS s/ Folha 579,02 714,22
Prótese/Peruca/Sutiã 4.904,63 0,00
Serviços Médícos 44.027,51 52.113,88
Imposto Predial e Territorial 181,50 162,27
Despesas c/ Internet 380,00 204,00
Despesas c/ Mastec 8.410,81 8.502,00
Despesas c/ Promoções Humanas 9.520,56 6.453,86
Despesas com Projeto HPV 0,00 15.917,90
COFINS 5.162,85 4.405,78
Imposto de Renda 10.789,82 0,00
Contribuição Social 6.473,89 0,00

DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERClclO 71.932,12 ( 5.637,23 )
-

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 2009.
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A Bella Esposa Ateliet,deseja
felicidades a Daniel e Chriesle

, que se casaram no:tlia 12/6

Gabriela Maciel completou'
, 15 anos no dia 29/6, seus .

pais e amigos desejam,'
'

muitas felicidades!
'

Edvirges Dálsochlo
trocou de idade no dia ,

" 26/6, seumaridoAdilar,
as filhas Elis e'Daniela e o

"

,; genro Val1derlei desejam
'

. felicidades!

12 Variedades

.

Festa junina noCentro de Educação Infantil Franz Dor", todos agitaram
muito

Lúcia Konell Menslin e asua

bisneta Kaylaine Menslin
comemoraram aniversario juntas',

familiares desejam .

muitas felicidades

Margareta comemorou seu

aniversario no dia 30/6, sua filha
Ana Beatris e demais familiares

desejam felicidades

i 'I

Professoras
doCEI

'

Rua Bernardo Dornbusch, 432

Jaraguá do sul/se
E-mail: yangtashion@uol.com.br

3275-3290 / 3371-0058
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO J
DASORTE

!

Sua preguiça vai
prejudicar você. Afaste-a.

Eterna aprendiz
Não

sou escritora profissional e sem
pre que escrevo penso principal
mente em me fazer entender facil
mente. Admiro a caprichada escrita

de grandes poetas e escritores, mas,minha
pretensão em ser apreciada pelo meu ma

ravilhoso vocabulário é bem pequena. Digo
isso porque quando eu era adolescente e deitavaminhas primeiras palavras
tímidas sobre o papel, uma das minhas professoras implicava com minhas
redações. Dizia que eu errava em iniciar a frase com pronome oblíquo e

que eu usava contrações que não existem, 'como prá e-ta, ao invés de para e

está. Ela ainda puxouminha orelha dizendo que eu devia maneirar nas re
ticências e pontos de exclamação. Como vocês percebem, nunca dei muito
ouvidos, aos conselhos dela. Ou eu não estaria aqui...

Num perfume para o inverno.
Saiba você, que o cheirinho que
você usava no verão, pode não ser

vir para a estação fria. Enquanto o

calor pede aromas frescos e suaves,
no inverno, são indicados perfu
mes mais marcantes e adocicados,
sempre, é claro, experimentando na

'

própria pele. Se joga bem cheirosa!

Vestido de festa em almoço de família. É apenas
um exemplo para dizer que você precisa ter cuidado
na produção, adequando-se à ocasião. Um simples'
jantar na casa dos sogros, um almoço no shopping,
um happy hour com' o lave e os amigos. Vista-se
discretamente. Baladas, pedem produções capri
chadas e ousadas. Festas de gala, casamento, for
maturas, aí sim, você pode extravasar no glamour.
Abandona o estilo errado, amiga!

E BA.NDONA

DIVÃ COM DlEINE RAQUEL GESSNER

,
•

EU SOU: gerente administrativo da Hansatur, em Corupá. NA
MINHA BOLSA NÃO FALTA: documentos pessoais, gloss e perfu
me. QUERIA QUE O MUNDO: fosse um pouco menos violento,
,que as pessoas dessem mais valor à vida. DESEJO QUASE SECRE
TO: é um desejo, mas não secreto: sermãe. NÃOVIVO SEM:minha
família e meus amigos. APLAUSOS PARA: para aqueles que lutam
a favor da preservação da natureza e dos animais. VAIAS PARA:

aqueles não sabem dar valor à vida. DESNECESSÁRIO É: tudo aquilo que não nos faz falta. UM FIL
ME: Cidade de Deus. UM ENDEREÇO VIRTUAL: Google. UM LUGAR PARA COMER: pizzaria. Ado
ro! O QUE BEBER: aquilo que estiver com vontade, desde que moderadamente. O QUE FALTA NOS
HOMENS: sinceridade. O QUE SOBRA NAS MULHERES: atitude. SONHO DE CONSUMO: casa de
veraneio à beiramar. UMADIVA:minhamãe, pela coragem e força. NATPM EU: sou eurnesma, talvez
um pouco mais nervosa que normalmenteIAFÓRMULADOAMOR É: Dieine + Rafael =Amor Eterno.

GTRL G + GTRL V:
Q.A �UNI?A.
Jl\ARAVIlJ.tOSA,

�ITUPA,CI-4AR!'AOSAI
PGITlIt7I1 •••

MM ISL.A � \.k!SAL�
"tACARA! 'ro,;!� çl'l.ê

Ol� � 1)"TUIi'A�

)
t

)
f

(umsabadoqualquer.com)

IT

SABADODAS
CONCESSIONÁRIAS

ABERTO ATÉ 7

�
C'ITROÊn

®
HvunCRI

PEUGEOT
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CRÔNICA

o começo do fim do mundo
.._ e o fim do mundo virá, terá um cul

..� pado: o fanatismo religioso. Loucos
ou espertos, defensores de seus in

-." teresses pessoais, líderes políticos
usam a religião para manipular seu povo. E
dizem fazer tudo em nome

de Alá. O fanatismo reli

gioso é tão forte que povos
como os afegãos nunca fo
ram vencidos por invasão

alguma e também não se-
- rão vencidos. Essa história
de vitória é coisa do mundo

_

- ocidental e não de quem
luta em nome de Alá.

No Oriente Médio as coisas estão cada
vez mais -quentes entre Israel e seus vizi-

_

nhos que usam as armas em nome de Alá.
Os muçulmanos moderados já perderam a

esperança em algum final pacífico. Os que
se acham os donos do mundo e detentores
de vasto arsenal nuclear, os israelenses, já
não pensam outra coisa senão: "só podemos

colocar um ponto final na situação median
te um conflito armado". Os radicais religio
sos muçulmanos estão por toda a parte. Na
Europa, na França, provocam constantes tu

multos, desde a perda do emprego de alguns
dos camaradas, a critica
de seus governos pedindo
tolerância -no uso da bur-'
ca. No continente africano,
os atos de um ditador no

passado, banindo o islã em

seu país, agora vira alvo (e
o caso do recente atentado
em Uganda, o país de Idi

Amim, o ditador que foi aos cinemas com o

filme O ultimo rei da Escócia). Só esperamos
que esses loucos não aterrissem em solo
brasileiro. Lembramos da tranquila Buenos

Aires, quando em 1994 um atentado ma

tou quase. cem pessoas. Parecendo saudar
o mentor desse atentado, meses atrás o pre
sidente iraniano - o camarada de Lula, in
dicou-o como ministro da defesa iraniana.

LANÇAMENTOS

CLIC DO LEITOR

Os rottweilers Draigon e Kira estão para doação. Os dois já estão
vacinados e atendem a comandos.Contato com Carlos pelo 9997-9604.

Envie sua foto para. redacaoêocorrélodooovo.corn.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1 -

• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, i5h50, i7h40,
i9h30, 2ih20 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Eclipse (Leg) (14h, i6h30, i9h, 2ih30

- todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• Encontro Explosivo (Leg) (14h40,
i6h50, i9h, 2ihi0 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Toy Story (Dub) (14h20 - todos os dias)
• Eclipse (Leg) (16h30, 19h, 2ih30 - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, i5h50, i7h40,
i9h30, 2ih20 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Encontro Explosivo (teg) (14h15, i6h45,
i9h15, 2ih35 - todos. os dias)

_. Cine Mueller 2
• Eclipse (Leg) (13h40, i6h20, 19h, 2ih45 -

-

todos os dias)
-,

• Cine Mueller 3
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, i6h, i8h, 20h,
22h - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Encontro Explosivo (Leg) (14hi0, i6h40, 19h,
21h40 - todos os dias)
• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h20, i7h, i9h20,
2ih20 - todos os dias)

• Cine Garten:3 .

• Toy'Story 3 (Dub) (13h40, i6h20, i8h40,
2ihl0 -_ todos os dias)
• Cine Garten 4
• Eclipse (Leg) (13h50, i6h30, i9hi0, 2ih50 -

todos os dias)
• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, i6hi0, i8h50,
2ih30 - todos os dias)
• Cine Garten 6
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, i6h,
i8h, 20h, 22h - todos os dias)

•

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h, i8h, 20h,
22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Encontro Explosivo (Leg) (14hi0, i6h40, 19h,
2ih40 .:. todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, i7h, i9h20, 2ih20 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Eclipse (Leg) (13h50, i6h30, i9hi0, 2ih50 -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Plano B (teg) (2ihi0 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, 16h20, i8h40

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Eclipse (Dub) (13h30, i6hi0, i8h50,
2ih30 - todos os dias)

- NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS .

Beatriz e Sofia explicam que as joias que
estão com elas são apenas cópias. Ricardo se

preocupa com a namorada e pergunta como

foi seu encontro com Jardel. Jane deixa Vitória/
Viviane no salão e volta para a clínica. Breno
aconselha Jane a contar para Vanessa que Jar
dei está no Brasil. Ricardo e Jane vão buscar

Vitôria/vlviane no salão e ele tenta disfarçar seu
encantamento ao ver o novo visual dela. Daniel
admira Viviane e Francisca o repreende. Viviane
lembra do elogio que Ricardo lhe fez. Guilherme
conta sobre sua separação e seu namoro com

Mariana para Ricardo. Gilmar leva VitóriajVivia
ne para fazer os exames com Jane. Vanessa vê
Jardel na rua e corre ao seu encontro.

.

TEMPOS MODERNOS
A emissora não divulgou o último capítulo

da novela.

PASSIONE
Melina se recusa a ler o dossiê sobre Fred

e Bete fica preocupada. Gerson não aceita a

decisão de Diana e tenta convencê-la a conti
nuar com ele. Benedetto fica chateado com o

comportamento de Mimi. Jéssica pede para
Olavo colocar um detetive atrás de Berilo. Fáti
ma não consegue aceitar que Felícia seja sua

mãe. Mauro enfrenta Fred. Bete diz a Mauro
que gostaría de ter tido um filho como ele. Sau-

lo afirma para Noronha que vai conseguir tirar
Bete da presidência da empresa. Melina diz a

Fred que vai apoiá-lo. Gerson implora para que
Diana não vá embora. Clara avisa a Kelly que
vai levá-Ia para morar com ela na Itália e pede à
irmã para entrar em contato com Danilo. Melina
conta para Mauro que vai se casar com Fred. Fá
tima diz que quer se apaixonar por Sinval. Kelly
dá o recado de Clara para Danilo. Gerson acorda
e descobre que Diana foi embora.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Diana chama Guilherme de maluco. Guilher

me confessa que faz tempo que está a fim dela.
Diana o manda embora. Lincon leva Carmem em

casa. O jornalista diz à estagiária que ela está
fazendo com que ele reviva emoções antigas da
juventude. Marta avisa a Joca que há visita para
ele. Ajuricaba conta a Joca que Ventania está bê
bado e, por isso, não estará presente na conver

sa dele com os dois homens do Serviço Secreto.
Lincon chega em casa e Sônia e André acordam.
André tenta distrair o pai, que fala sem parar so
bre a felicidade de verAjuricaba se enrolando nas

investigações. Sônia liga para Virgínia e diz que
está na casa de uma amiga terminando de fazer
um trabalho. Ajuricaba fala para Virgínia que Sô
nia está escondendo alguma coisa deles.

(O resumo dos capítulos é de responsabi
lidade das' emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Quanto maior· for sua iniciativa,

mais produtivo será o seu dia. O tra

balho de rotina pode ser estressante, mas

não é hora de amolecer. A dois, não alimente
o clima de competição, tente manter a calma
nas situações de estresse.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Não convém brincar com a sorte

em relação à saúde, respeite. os limi
tes do seu corpo, para não precisar visitar os
médicos mais tarde. Sua vida amorosa corre

o risco de ficar em segundo plano e o distan
ciamento pode esfriar a relação.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Bom dia para ganhar dinheiro com

uma atividade que possa ser feita em

casa, podendo receber ajuda financeira de al

guém da famílía, ou o pagamento de alguma
dívida. Na conquista, é melhor fugir de aven

turas perigosas.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Cumpra suas tarefas com mais dis-

ciplina e perseverança. Mantenha a

calma em situações críticas. Quem trabalha
em casa ou por conta própria também será
favorecido. A interferência de terceiros pode
prejudicar a paixão.

LEÃO·
(22/7 a 22/8)
Não se exponha demais hoje. Boa

fase para divulgar suas ideias e am

pliar os estudos. Pode ter êxito em concurso

e trabalho que envolva viagem. O ciúme pode
azedar seu romance, se controle para não pa
recer grudento demais.

VIRGEM

� (23/8 a 22/9)
Bom dia para assumir novas res-

ponsabilidades, mas terá que dar
duro para chegar aonde quer.. Pense no que
valoriza e veja se há correções a fazer, isso vai
melhorar suas relações de trabalho. O ciúme

pode desgastar a união.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Você terá mais sucesso hoje se

puder agir sem se expor. Nem sempre
sua força e autoridade são aparentes, por
isso tente mostrar quem você é. A área senti
mental passa por transformações e pode dar

uma reviravolta!

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Siga a sua consciência e não terá

do que se arrepender. Saberá en

carar as suas responsabilidades com muita

seriedade. Nos assuntos do coração, é bom
ter cautela com as más línguas para não se

meter em enrascadas.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Trabalho que envolva o público con-

ta com boas vibrações. A sensação
de bem-estar estará associada aos amigos.
Aproveite para reencontrar antigos colegas.
No relacionamento amoroso, não vai ser fácil
controlar o seu ciúme.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Boa fase para investir nas alianças e

associações. Você terá mais segurança
da sua capacidade e poderá conquistar maior
autonomia. Atitudes extremas podem compli
car o romance. Tente deixar tudo na mesma.

-'.. AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Bom dia para se dedicar a tarefas

que exijam mais atenção. Não tenha
receio de divulgar o que pensa ou o que sabe

fazer. No campo sentimental, faça algo para
vencer a desmotivação e sair dessa rotina

que você vem enfrentando.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Eis um dia de prazer e diversão

para o seu signo. Vale a pena confiar
em seus instintos em relação aos negócios.
Algo novo poderá surgir nos próximos dias.

Porém, o romance inspira cuidados: é melhor
não brincar com a sorte!

/
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AmyWinehouse já
mora com namorado
AmyWinehouse está namorando o cineasta Reg Tra

viss desde maio deste ano, quando finalmente terminou
seu romance com o ex-marido Blake Fielder-Civil. Agora,
a cantora convidou Reg para ir morar com ela em sua

casa e ele parece ter concordado. Uma amiga contou

que Amy mudou depois que os dois foram morar juntos.
"Reg está ajudando Amy a se focar em seu novo álbum
e a melhorar sua qualidade de vida", disse.

Jesus luz escreveu
músicas para Madonna

Em entrevista a 'lstoÉ Gente', JesusLuz nega que
exista um contrato sigiloso sobre o relacionamento
com Mádonna e faz declarações de amor à cantora.
"Minha inspiração é o amor que sinto por ela. Me

inspirar foi o maior presente que ela me deu", conta.
O modelo revela ainda que compôs músicas para a

namorada. "Escrevi duas letras em inglês. Elas es-.

tão guardadas para um momento especial. Falam
de sentimento, amor, são letras sobre a vida".

DIVIRTA-SE

Pagando O conserto
O sujeito chega ao estacionamento de um shop

ping e encontra o carro todo amassado. Sob o limpa
dor de parabrisa, tinha um bilhete:

"Prezado senhor, acabei de dar a ré e amassei
toda a lateral do seu carro. Enquanto lhe escrevo.
este ·bilhete, estou rodeado de curiosos que imagi
nam que estou lhe deixando o meu nome e telefone,
dizendo que vou pagar o estrago. Era só o que fa1ta
va mesmo!".

Bebê de
C. Ronaldo é
levado para
o hospital .

O bebê de Cristiano Ronaldo
foi levado às pressas para um

hospital. A criança foi levada'

para uma clínica por parentes
e empregados do jogador de fu
tebol. O craque, que joga atual
mente no Real Madrid, havia via

jado para o norte de Portugal e
não acompanhou o bebê. O bebê
ficou no hospital por duas horas
e então voltou para casa. Não foi
informado o problema de saúde

que o pequeno teve.

Piovani é Rainha do Orgulho Gay
Luana· Piovani foi escolhida para ser a Rainha do Orgulho Gay. A atriz será

coroada, neste sábado (17), durante o concurso Miss Gay, no Rio de Janeiro. O
evento acontece, pelo quarto ano consecutivo, na quadra da Unidos da Tijuca.
Nas edições anteriores, Cláudia Raia, Luiza Brunet e Elza Soares ocuparam o

posto. Luana aceitou o convite sem pensar duas vezes.

Stefany Brito vai receber
pensão de R$ 130 mil de Pato

Alexandre Pato fez tudo para que a decisão
sobre o valor da pensão a ser paga para Sthefany
Brito fosse decidida no Brasil. _Conseguiu. Mas

parece que o tiro saiu pela culatra. Isso porque
a atriz ganhou na Justiça o direito a receber 20%
dos rendimentos do jogador do Milan. Sthefany
ainda vai levar o mesmo percentual sobre os con

tratos firmados por ele. O rendimento mensal do

jogador gira em torno de R$ 650 mil. Isso renderá I

a Sthefany uma pensão de cerca de R$ 130 mil.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preenchermn 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.

16/7
Alan EGarcla

, Bruna D. serpa
:

J.. ",

Clair Meyer
Clara Steiri

Estelita P. Pavanello

Maximiliano Rebelatto

Melania Krahn

Renato E:Pfiffer
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves"�-"...����, '
,

Prêmio·
'A Marisol- unidade de calçados em Novo Hamburgo/RS - está

concorrendo a uma das maiores premiações da área de Recursos Hu
manos: o Top Ser Humano concedido pela Associação Brasileira de
Recursos Humanos, divisão Rio Grande do Sul (ABRH - RS). A empresa
se inscreveu na categoria Empresa com o Curso de Costura do Centro
de Treinamento Marisol. Essa é a segunda vez que o grupo participa
desta premiação, sendo que no ano passado foi a ganhadora do prê
mio Top Cidadania 2009. 1

Promete
Atenção, .turma do barulho

que gosta de música boa, hoje
tem sexta especial, com a galera
massa da banda Dazaranha em

grande show na boate Moinho
Disco que vai bombar com uma

turma bonita e animada. Ingres
sos na Licoreria e no posto Mime
matriz. A noite promete!

Vai perder?
A revista Nossa, edição de julho

já está nas bancas. Confira a maté
ria exclusiva com ator e cantorDado
Dolabella, que estará dia 21 de agos
to, na Feijoada do Moa. Você pode
adquirir a sua na revistaria Jara
guá, no Shopping Breithaupt.

NAS RODAS
"

• A artista plástica Tânia
Cotrim já reservou seu espaço
na Feijoada do Moa, que
acontece dia 21 de agosto, e
estará expondo entre outros,
o seu último trabalho"8M de
Galáxias".

• Não ousem esquecê-la: Sandra
Regina "Paçoca" da Silva, uma
das mais queridas da urbe
sorriso, certamente serámuito

homenageada nesta sexta-
feira. Pois é, bem hoje que ela
recebe o coro de parabéns. Mil
vivas! O meu desejo é que sejas
plenamente feliz.

• O arquiteto Ronaldo Lima, da
.

Lima & LimaArquitetos, está
divulgando seu trabalho, a "Sala
do Presidente", na Expo 2010,
na Arena laraguã, no espaço
da Morada Oficce Show. Vale
conferir!

Dica de
sexta-feira

Curtir o Mr. Beef. O deck
mais famoso de Iaraguá.

Destaque
o casal mais apaixonado e

perfeito de nossas baladas é for
mado pela bonita Fabiane Mi
chelatti e pelo seu amado lona
tan Depim, sempre destaque em

nossos melhores eventos. Beleza
amigos e continuem assim!

Recaída
Híper feliz da vida também,

está o casal Roger Tenório Silva
e Estela Mares, que após meses

separados, renovaram e juram
que agora nem um terremoto os

separa mais. É, ainda bem, por
enquanto tremor em Jaraguá só

aquele das bandas da Tifa Schu
bert. E viva o amor!

o casal Rodrigo e Luciana Friberger e o promogênito
Natan, no happy hour na London Pub

Onde comer bem em Jaraguá
Na Choperia Bier Haus. Na Rua Epitácio Pessoa, 869.

)

'·Nww.buelterntann.com.br

o industrial WandérWeege
e a arquiteta Juliana Daniel,
quarta, na Expo 2010, no
espaço da Morada Office Show, "

na Arena Jaraguá. '

Há pessoas que
nos falam e nem as

escutamos, há pessoas,
que nos ferem e nem,

cicatrizes deixam,
mas há pessoas que

simplesmente aparecem
em nossas vidas e nos
marcam para sempre.

, CECílIA MEmELES

"

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Elaine
Kappaun Moura. Ela é outra

querida que 'acompanha a coluna
todos os dias. Valeu mesmo!

'I'Na's�gunda-íeira, 19, às '. O merfqueridíssimo Chico
19h30 na Scar, tem palestra ' Piermann, 'da London Pub,
com o renomado Alfredo- afivelou malas e vai curtir
ij,ocha, esse,nornejá atraiu 'duas semanas na Bolívia.
mais de 20"inilhões de "Na bagagem além do sogro
expectadores'. O tema será e cunhado ... rsrssr a vara de

UmNovo Tempo deVendas e pescar. Vai aproveitar a estada
a I,&te�difl1;PQt�. ;:11�:j1PIf%i'í,;,1i�f'W;f'

, ; gara pesçarmuiiiiiiiiito. ,�ueO) ,

pode, pode!
• No sábado, a partir das
11h30, temmais uma edição

. do,SábadQ'da Solidariedade,
no Shopplng'Breithaupt,
Será umamacarronada
beneficente em prol de várias
entidades da região,

'

• Nelson Hard, o popular
Fimbó, e sua.Norma, ontem

, ,a�rotreitar�, o ftiozinHo parã
curtir a serrá e visitar algumas'
feiras de móveis.

• Amanhã, a partir das,
Jl hóras-temPeíjoada .

: dos Amigos no campo do

Flamengo, no Garibaldi.
Presença do grupo de pagode

"

'

'Desejo Constante. Boa pedida,
• Doe agasalho!

, Abre aspas '

Todo dia uma! O congresso aprovou aumento de 46% para funcio
nários do Senado, logo depois de dar o perdão ao desmatamento da
Amazônia e ainda por cima articula tirar a Petrobras damira do TCU.
Pode? E nada disso vai sujar a ficha de ninguém!
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Ultimo diapara se inscrever
Provas vão ser realizadas nos dias 6 e 7 de novembro. Ao todo, serão 180 questões
Terminam nesta sexta
feira as inscrições para o

Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio) de 2010.

ela primeira vez, será obri

__ gatório que o estudante
informe o número do seu

CPE As inscrições devem
ser feitas exclusivamente via in-
ternet. Inicialmente, o prazo de

inscrição seria concluído no dia
9 de julho, mas foi prorrogado
devido às fortes chuvas que atin

giram os Estado de Pernambuco
e Alagoas, provocando a perda
de documentos de moradores.
De acordo com o MEC (Ministé
rio da Educação), não será aceito

que o candidato utilize o número

do documento dos pais ou res-.

ponsáveis, mesmo que o estudan
te sejamenor de idade.

As provas serão realizadas
nos dias 6 e 7 de novembro.
O exame terá 180 questões de

múltipla escolha e uma redação.
A novidade para a edição deste

ano é a inclusão de língua es

trangeira. No momento da ins

crição, o aluno deverá escolher
entre o inglês e o espanhol.

Novidade para a edição
deste ano do Enem é
a inclusão de língua

estrangeira.

No primeiro dia (sábado, 6 de

novembro), as provas serão de
ciências da natureza e humanas,
cada uma com 45 questões. No
domingo (7), os candidatos serão

avaliados em matemática e lin

guagens, cada uma com 45 ques
tões, além da redação. A taxa de

inscrição será de R$ 35. Estudantes
que cursam o 3° ano em escolapú
blica não pagam. Outros candida
tos interessados na isenção pode
rão fazer o pedido assinando uma

declaração de carência.

Candidatos terão que
informar número do CPF

para realizar a inscrição
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Senado aprova casamento gay
Argentina se torna o primeiro país daAmérica Latina a legalizar união de pessoas domesmo sexo

_._ om o resultado, o país
se tornou o primeiro da
América Latina e o déci

..._mo no mundo a legalizar
.

o matrimônio entre pessoas do
mesmo sexo.Uma multidão ig
norou o frio e esperou em fren
te ao Congresso o resultado da

votação até as 4h da manhã,
quando o projeto de lei foi fi
nalmente aprovado por 33 votos
a favor e 27 contra. Houve três

abstenções.
O texto já tinha sido aprovado

.

pela Câmara dos Deputados. O

projeto depende, ainda, da san

ção da presidente Cristina Kirch
. ner para virar lei. Mas ela já sina
lizou que vai sancionar amedida.

A população argentina ficou
dividida. Enquanto os senado
res debatiam, do lado de fora do

Congresso dois grupos de ma

nifestantes enfrentaram-se. Al

gumas dezenas de religiosos,
com panos laranjas amarra

dos nos braços, ergueram uma

imagem da Virgem e seus rosá
rios enquanto oravam: "Santa

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 16 de julho de 2010

Maria, mãe de Deus, rezai por
. nós pecadores".

Na mesma praça, separados
por um cordão policial, repre
sentantes da comunidade gay
e de organizações políticas que
apoiam o governo ergueram
suas bandeiras multicoloridas e

cartazes contra a "ditadura cle
rical". Responderam as orações
dos cristãos com cânticos: "Igle
sia, vassura, voto la dictadura"

(Igreja, lixo, votou a ditadura). O
duelo durou até que os cristãos,
encurralados e atacados com

cascas de laranja e ovos, aban
donaram suas preces, acusando
seus agressores de "intolerantes".

- PREVISÃO DO TEMPO

�NVERNO

Neve pelos
próximos dias

Pelo menos até a madru

gada de domingo, a previsão é
de condições de neve especial
mente no Planalto Norte e Sul,
Meio-Oeste e Oeste. O frio úmi
do continua, com temperaturas
negativas principalmente no'

período noturno. Em algumas
regiões, é possível a ocorrência
de chuva congelada.

,��., ("'J.'''-'.��.
.

rd�:�
l � �:..._,_,,) �

.

........_ , � II � r

Enso!at'ado Parcialmente Nublado !nsta.val Chuvoso
Nublado

A NEVE
APAREC.E
Tempo instavel, com
muitas nuvens e

condições de chuva.
O frio continua com
chance de neve nas áreas
mais altas do Estado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 8°e
MÁX: 16°e

SÁBADO
MíN: 13°e
MÁX: 19°e

DOMINGO

MíN: 16°e
MÁX: 21°e

SEGUNDA

MíN: 18°e
MÁX: 25°e

Para Cristina, Igreja ainda vive "nos tempos das Cruzadas" e não consegue acompanhar o progresso da sociedade

PREVISÃO
Ventos aumentam
a sensação de frio
As correntes de ar devem intensi

ficar ainda mais o frio dos próximos
dias. Hoje, a previsão é de ventos de'
até 30 m/s em todo o Estado. Os meno
res índices devem ser registrados nas

regiões mais próximas do Rio Grande
do Sul e Centro-Oeste. Os ventos de
vem ficar mais fortes amanhã.
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Prêmio·CNI/Fiésc
Vai até o dia 2 de. setembro o prazo para

a inscrição das empresas na 21 a edição do

prêmio CNIIFiesc. As empresas poderão
participar nas categorias Inovação e Produ
tividade, Design, Desenvolvimento Susten
tável e Projetos de Equipes de Melhoria. A

primeira etapa do prêmio é regional e esco
lhe os melhores projetos para participarem
da etapa estadual que acontece em Floria-

. nópolis e classifica os primeiros colocados

para a etapa nacional. Outras informações
acesse www.sc.senaLbr .

Mais controladores'
A Prefeitura está licitando a expansão.

de foto sensores em semáforos de 12 para
24 e os controladores de velocidade de 35

para 44 unidades. Os equipamentos já ins
.
talados e a ação dos policiais, resultaram
em multas no valor de 4 milhões de reais
em 2008 e em 2009 o valor cresceu para R$
4,6 milhões. Este ano, até abril já tinham
sido aplicadas 10.402 notificações e ar

recadados 1,4 milhão de reais. Depois de
descontadas as despesas, 50% do valor fica
com a Prefeitura e os outros 50% divididos
em partes iguais entre a PolíciaMilitar e a

Polícia Civil. No ano passado esta verba a

ser dividida foi de 1,7milhão de reais. Com
o aumento no número de equipamentos
de controle, estes valores certamente cres

cerão muito, mas, infelizmente, tem sido
a única forma eficaz de evitar pelo menos
uma parte dos abusos.

Mecânica para mulheres
o Núcleo de Automecânícas de Jaraguá do

Sul está divulgando a edição de 2010 do tradi
cional curso deMecânicaBásica paraMulheres

que' este ano acontece nos dias 20, 21 e 22 de

julho na Oficina Mecânica Baumann. Consi
derando que os cuidados básicos podem pro
longar emmuito a vida útil de um veículo e ao

mesmo tempo evitar panes no momento e lu

garmais inoportuno possível, vale apenaparti
cipar. Para inscrição núcleos@acijs.com.br.

.

Mercado Regional

Lourival Kàisten

Economia 19

,

Encontro nacional
Acontece de 29 a 31 de julho

em Florianópolis o 1 ° Encontro
Nacional de Núcleos de Auto

mecânicas, o 15° Encontro de
Automecânicas de Santa Cata
rina e a Feira Automotiva 2010.
O núcleo da Acijs realizará uma
missão para estes eventos no

próximo dia 31. Quem desejar
participar desta viagem de tra

balho poderá procurar o núcleo
para fazer a sua reserva.

S.egurança
no trânsito

O secretário Aristide Panstein
esteve na plenária daAcijs para falar'
das ações da municipalidade para
diminuir a insegurança no trânsito
da cidade; A principal aposta é na

conscientização dos jovens que fre
quentam do 3° ao 8° ano do ensino
fundamental que são alcançados
pelo programa "Percepção de Ris
cos" que já atendeumais de trêsmil
alunos em 18 escolas e terá conti
nuidade no segundo semestre.

Padronizar
velocidade

Uma das reivindicações apre
sentadas ao secretario. de Planeja
mento é a mudança na velocidade

permitida, que em alguns pontos é
de 40Km/h eemoutros de 60Km/h.
Umapossibilidade é apadronização
em 50Km/h como já ocorre em ou

J
tras cidades entre as quais podemos

No dia 25 de setembro acontece nacionalmente o Feirão do Imposto-e os jovens empre- cítar Blumenau Seria uma boame
sários para promover a data já conseguiram o apoio da rede de postos Mime que vai vender elidapara evitarmultas pelo simples
uma cota de combustível a preço sem imposto em cada umadas 11 regionais dos Núcleos de fato de omotorista não conseguir se
Jovens Empresários do Estado. Esta promoção já foi realizada no ano passado com enorme adaptar a estas diferentes velocída-

participação de público que pôde adquirir combustível a preço muito reduzido. Aguarde. des permitidas.

Combustível barato

INDICADORES
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Linha de F'undo,

Julimar Pivatto
:,.. PORTO

Jogos Abertos

Será
aceso hoje o fogo sim

bólico da 50a edição dos

Jogos Abertos de Santa Ca
tarina. Como todo ano, a

, cerimônia que abre as festividades
da principal competição polies
portiva do Estado será em Brusque
e depois pàssará por várias regiões
do Estado até chegar à sede.E será

justamente Brusque que receberá
o evento neste ano, prometendo
um resgate histórico e homenage
andoArthur Schlõsser, mentor dos
Iasc, O fogo passará porJaraguá do
Sul no dia 26 de julho, às 13h30.
Neste ano, os jogos acontecerão
de 13 a 26 de setembro.

Joguinhos
CiI)cO equipes jaraguaenses

disputam a fase regional dos Io
guinhasAbertos, a partir de ama
nhã em Rio Negrinho. Basquete
masculino, futsal e handebol fe
mininos e as duas categorias do
vôlei disputam vagas para a fase
estadual da competição (os dois
melhores de cada modalidade se

classificam). Boa sorte aos nos

sos atletas e também muita for

ça, já que devem enfrentar um
frio tremendo por lá.

DIVULGAÇÃO

CURIOSIDADES

Coletiva
Presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de

Pádua Peixoto Filho, convocou uma coletiva para hoje à tarde,
em Florianópolis. O assunto é a agressão de Delfinzinho (filho
dele e assessor da FCF) ao jornalista Rodrigo Santos, no último
sábado naArena Joinville. É bom ter a versão oficial da entidade,
mas a gente espera muito mais do que isso. Queremos atitude'
severa por parte da diretoria, já que em qualquer empresa, um
caso desses seria tratado, no mínimo, com demissão.

DOIS TOQUESVolta de Felipão. É óti
mo para o futebol brasileiro

poder contar com mais um
técnico de ponta como ele.
Ainda mais pelo prestígio
internacional e por tudo que
fez. Melhor ainda para os

palmeirenses.

, GOL CONTRA
Coletiva do Felipão. Mon

tou-se um circo para rece

ber o técnico, com direito a

aplausos e perguntas sobre

marketing. Desde quando
Felipão entende de marke

ting? Quero ouvir ele falando
de futebol.

I'
�';

.

'

r•.CM', ii'AMal;weelGimed
recebe a Krona/Ioinvílle no

,

dia 4 de agosto e faz o jogo
de volta três clias depois, no "

Ginásio da Urãville,
"

Um atleta de ponta, que compete nos 100m rasos, geralmente dá
45 passadas e atinge a velocidade de 36 km/h no tinal do percurso;
Além disso, gasta 18 centésimos de segunde para sair depois que ouve

o tiro da partida. Uma pessoa normal daria 55 passadas a 22,5 km/h
e teria uma reação de 27 centésimos de segundo depois do tiro.

lIAPEÇA.
DEMEIIOIVAlOI

,
,. 4

.
-

,
;.'

BRUSQUE '. BALNEÁH1-D CAMfHJFUÚ ,� FrI'l.,IAI.'
�

,

'I
-

,'I
. - --
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Ditrento
�tI'JIIfNII

,.

aarea

.Henrlque
Porto

Canoagem em festa

Acanoagem
da nossa região está em festa. O Clube de Canoa

gem Kentucky, popular Canoken, completou 22 anos ontem.

Fundado em 15 de julho de 1988, o clube realiza em compe
[ente trabalho de conscientização ambiental junto à comuni

dade. Os canoístas filiados ao clube trabalhamum interessante projeto
de limpeza nos rios da região, fiscalizando apoluição e plantando árvo
res em suasmargens. É bemverdade que os bons e velhos Itapocu e Ia
raguá estãomorrendo a cada dia que passa, apesar de todos os esforços
realizados em saneamento básico e conscientização da população. Se
o pior ainda não aconteceu, em parte se deve ao esforço destes guerrei
ros das águas e suas canoas. Personifico meus parabéns aos canoístas
nas pessoas de Adilson Pommerening, Marcos Zanghelini, Fábio "Ín
dio" e ao atual presidente do clube, Márcio Ludvichak.

laca O Correio do Povo
. .,;)

Neste fim de semana a bola volta a rolar pela "Taça O Correio
do Povo". O Botafogo recebe o líder JJ Bordados/Conservas Vida
Verde na Barra do Rio Cerro, precisando pontuar para seguir vivo
na competição. No Garibaldi, Flamengo e Cruz de Malta duelam

pela vice-liderança em jogo que promete ser quente, devido a

grande rivalidade entre os dubes.

Segunda Divisão
Atenção clubes interessados em

disputar o Campeonato Iaragua
ense da Segunda Divisão. Hoje tem
Congresso Técnico na Arena Iara
guá, às 17h.Aos que forem à sede da

liga, que respeitem os documentos

que assinam. Leiam o regulamen
to com a calma que ele merece e,
se possível, o discutam. Façam um

bom planejamento antes de entrar
. em campo, com pé no chão. Bus

quem parceiros em" seus bairros e I

envolvam suas comunidades. Essa
é a chave para fazer um bom cam- .

-peonato e se estruturar para dispu-
tar

-

- em caso de acesso - a divisão

principal do nosso futebol.

E A

Vôlei entre os times
mais tradicionais
Regional em Rio Negrinho é o primeiro teste das equipes
JARAGUÁ DO SUL

As categorias de base do
vôlei jaragaaense querem
voltar a figurar entre as

mais fortes de se .

PIERO RAGAZZI

......m 2010, eles terão três gran
des oportunidades de bri
lhar. Para isso, o trabalho das

.....-equipes da Marisol/FME

segue a todo o vapor para chegar
co1J1 tudo nos Joguinhos Abertos
de Santa Catarina, que acontecem
de 20 a 28 de agosto, em Criciúma;
Iasc (logosAbertos de Santa Ca
tarina), de 9 a 18 de setembro, em
Brusque; e Olesc (Olimpíada Estu
dantil de Santa Catarina), de 16 a 23

de outubro, emTubarão.
"O objetivo principal da tempo

rada no infanto (17 anos) e juvenil
(19 anos) são essas competições.
Por isso, utilizamos o Estadual·
como preparação para esses tor

neios", afirmou o coordenador da
modalidade, Benhur Sperotto.
Mas antes de pensar nas competi
ções em si, os times precisam pas
sar pelas fases regionais. "0 vôlei
na nossa região é. muito forte,
mas vamos batalhar para con

seguir as vagas e levar o nome

de Iaraguá do Sul", atribuiu.

Acompanhe a seguir um pouco da

preparação de cada competição.
Fique de olho também nas próxi
mas edições, onde abordaremos o
trabalho das outras modalidades.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Além dos Joguinhos, equipe juvenil Marisol/FME vai tentar ir para os Jasc

Jasc será
laboratório

Como o trabalho no fe�
minino 'passa por . renova

ção' as- garotas priorizarão
apenas dª- Olesc, com o time
infanto. O local e data das
regionais ainda não foram

divulgados. No masculino,
os garotos, também do in

fanto' terão uma preocupa-
� ção a menos, Por terem ter
minado a última edição das, .

Olimpíadas (em 2008, pois
em 2009 n�o aconteceu por
causa da Gripe A) na terceira

.
colocação eles passalJl. díre

" to para a fase regional.
�

A vaga para os Iasc (nor
malmente disputado por times

_ adultos) terá a equipe juvenil
como representante. Segundo
Benhur, a MarisollFME usará
os regionais, que acontecem de
18 a 20 de agosto em Ioinville,
como um laboratório para os

garotos. "Vamos brigar por uma
vaga. Se for conquistada, vamos
para o Iasc para adquirir expe
riência e mostrar que fazemos
um trabalho bem feito nas ca

tegorias de base e quem sabe,
nos próximos anos, montar um

time adulto", prevê Benhur.

Luta 'por· vaga '

.

nos Jogilin�os
Um dos focos da base na tem

poradà, os Ioguinhos começam a

ser disputado nesse fim de semana.
Os garotos do juvenil viajam para .

Rio Negrinho, onde disputam de
17 a 21 de junho a fase regional da
competição. Serão sete times para
conquistar duas vagas. A Marisol/
FME caiu no grupo A, com o forte
time de Itajaí e Itapema, Segundo
o técnico Kadylac, a. briga ficará
entre Jaraguá do Sul, Itajaí e Blu-
menau, As meninas usam a com-"

" =.==::=II!!I�==I!i.==============
petição como preparação para êe���:CJhaa��l���'6°luriXO�O 80 - SI 4 e 5 \N'W'\N.rnegacrecI.net

Olesc (amédia de idade é 15 anos). (Ao Lado do Bradesco) �(4'7l 33'7a.�E!23 I 33'7D.�E!4D

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



22 Esporte o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 16 de julho de 2010

li F mr r

Malwee empata,mas
garante classificação
Resultado de 2x2mantém Corinthians na ponta da tabela
SÃO PAULO

o duelo pela liderança
entre Gorinthians e

Malwee confirmou todos
os prognósticos.

O
equilíbrio entre as duas

equipes não poderia ter

um placar maís justo a

não ser o empate em 2x2,
na noite de ontem. A Malwee es

teve duas vezes à frente do mar

cador, mas pressionada, acabou
cedendo o empate nos instantes
finais. O resultado confirmou a

classificação dos comandados de
Fernando Ferrettí para a segunda

fase, mas mantém o alvinegro,
também classificado, na lideran
ça da Liga Futsal.

A primeira vez que a Malwee
esteve na frente foi com Lení

sio, aos 9min26. Tiago passou
para Falcão que viu o - camisa
10 bem colocado no meio, que
completou para as redes. O Co
rinthians não se abateu e foi

para cima. No fim do primeiro
tempo Tiago fez duas defesas

seguidas. Alcançou o chute de
, Paulinho Japonês e logo depois
defendeu o rebote de Keke.

O empate alvinegro acon

teceu nos primeiros instantes
do segundo tempo. Aos 39 se

gundos, Paulinho Japonês to-

cou para Cabreüva.: que girou
e colocou para o fundo do gol:
lxl. Os outros dois gols do jogo
aconteceram nos dois minutos
finais. Tiago adiantado, perdeu
a bola na quadra de ataque, Da
nilo carregou e, sem goleiro, ba

- teu para fora.
Como quem não faz leva,

Valdin chutou para o gol a bola
tocou na trave e sobrou para
Márcio bater com precisão e

fazer 2xl aos l8min22. Faltan
do menos de um minuto, Simi
marcou o gol que deu o empate
e a liderança aos donos da casa.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

--,

Lenísio colocou a Malwee na frente no marcador, mas equipe cedeu o empate por duas vezes na partida

EM DIA DE FESTA, PALMEIRAS VENCE O CLÁSSICO COM SANTOS

Prudente impede liderança do Flu
,DA REDAÇÃO

O Fluminense decepcionou
as quase 30 rriil pessoas que esti
veram ontem, no Maracanã, na
expectativa de ver o time assumir
a liderança do Campeonato Brasi
leiro. Bastava ao tricolor vencer o
Prudente para chegar aos 18 pon
tos e ficar na frente de Corinthians
e Ceará pelo número de vitórias -

seis contra cinco.A equipe dirigida
por Muricy Ramalho fazia o dever
de casa e vencia, com gol de Fred,
até os 38 minutos do segundo
tempo. Mas recuou no final e per
mitiu a reação do Prudente, que

1

arrancou o empate por lxl com

gol deWesley.
.

No Pacaembu, sob chuva per
sistente o Palmeiras bateu o San
tos por 2xl e mostrou serviço ao

técnico Luiz Felipe Scolari, que
assistia ao clássico das tribunas.
Mesmo sem um futebol vistoso,
o time alviverde mostrou apli
cação e encheu de orgulho seu

novo treinador. O Palmeiras co

meçou o jogo com mais volume
e saiu na frente com Ewerthon.
No segundo tempo, Tinga, ex-

Ponte Preta, ganhou chance e vi
rou protagonista do jogo. Entrou -

aos 15 e aos 21, brilhou. Arriscou
chute fraco que, após desviar em

- Edu Dracena, entrou no gol san
tista. No fim, Marcel descontou
com belo gol, mas a pressão san

tista não deu resultado.
No duelo dos Atléticos, me

lhor para o Mineiro, que jogou
na Arena do Jacaré, em Sete La

goas (MG), e bateu o Goianiense

por 3x2. Diego Tardelli marcou
duas vezes, aos 17 e aos 35. Mar
cão descontou aos 31 e Ricardo
Bueno ampliou para o Galo aos

37. Na volta do intervalo, Rodrigo
Tiuí fez o segundo dos visitantes.

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS
ONTEM
Corinthians 2x2 Malwee

PRÓXlMOSJOGOS
HOJE
19h - Minas x Krona

SÁEWX)
15h - Corinthians x Rorianópolis
16h - Atlântico x Coz Futsal
16h - PraiaOubexAnápolis
17h - Sâo Paulo x Unisul
18h -Intelli x Copegríl
19h - RGC;Garça xMaiwé'e/Omed
19h30 - Cortiana x Umuarama
2Oh15 - Assoeva x Cascavel

14 o cascavel

15 o Praia Clube

160 Macaé

,17" Cortiana

18 o
•

/lssoeva

19 o São Paulo

200 Unisul

18 17! 5

18 15! 5 3 -13!40%
16 15: 5 1 9 41!41 O 135,5%
16 161 4 4 8 33:50 -17!33,3%
15 141 4 3 7 26141 -15:35,7%
11 15: 2 5 8 26140 -14124,4%
10 161 2 4 10 44164 -20120,8%

ld
i -3oi16,6%8 2 2 12 35:65
i !

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

EDITAL DE SELEÇÃO N° 01/2010
O SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

DE JARAGUÁ DO SUL, torna público que estão abertas as inscrições para o

Processo Seletivo Simplificado 01/2010.
1.00 CARGO: A seleção destina-se à contratação temporária pelo prazo

de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, de Mecânico de

Manutenção, com carga de 40(quarenta ) horas semanais.
2.DA VAGA: 01 (uma) vaga.
3.DAS INSCRiÇÕES: As inscrições serão realizada no período de

19/07/2010 a 23/07/2010, das 8h às 11h e das 14h às 16h, na sede do SAMAE,
situada à rua Érwino Menegotti, 478, bairro Água Verde, Jaraguá do Sul.

4.DA SELEÇÃO: o processo seletivo será realizado no dia 28/07/2010 às
8h na sede do SAMAE, e consistirá de Prova Prática e Entrevista.

O Edital completo estará fixado no Quadro de Publicações Legais do SA
MAE e na Internet no site www.samaejs.com.br.

Jaraguá do Sul, 15 de julho de 2010.
Nelson Klitzke - Diretor Presidente

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

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a lici-

tação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 101/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO

_

• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO
DE CARÁTER CONTINUADO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES

• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 16/07(2010, das 8:00 h às 11 :30
e das 13h às 16h.

.

• DATA DA ABERTURA: 02/08/201014:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA

MAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.

samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente
,

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
Intemacional ixl Palmeiras

I
Guarani ixO Grêmio Prudente

� S"RODADA

'\ HOJE
19h30 - São Paulo x Avaí

80

'

19h30 - Atlético-PR x Cruzeiro
� _Yo 19h30 - Grêmio x Vitória

1':,1%,- 21h - Ramengo x Botafogo
37,5%,i 21h50 - Ceará x Corinthians

1 37,5% 21h50 - Gu�rani x Intemacional
21h50 - Goias x Vasco

. AMANHÃ
21h - Ruminense x Prudente

21h - Atlético-MG x Atlético-GO
21h - Palmeiras x Santos

Rebaixados pala Série B
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Poluição de rio gera
multa de 20mil

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 16 de julho de 2010

, Segundo Fujama, empresa teria lançado corante na água
JARAGUÁ DO SUL

O Rio Jaraguá amanheceu
tingido de vermelho ontem,
no bairro Jaraguá 99. O fato
assustou os moradores da
rua Bertha Weege.

A
Fujama (Fundação Ja
raguaense do Meio

Ambiente) multou a

empresa responsável, a
KS Embalagens, da Barra do Rio

Cerro, em R$ 20 mil. O presiden
te do órgão, César 'Rocha, disse
que a poluição foi causada por

Dono diz que
foi acidente

O proprietário da KS Emba-

.lagens, Luiz Stinghen, disse que
o problema aconteceu em virtu
de de um vazamento na estação
de tratamento. "O cano rompeu
com a chuva forte de segunda
feira, mas só percebemos o pro
blema quando a Fujama nos no

tificou", justificou.
Stinghen garantiu que a tubu

lação foi consertada na tarde de
ontem e que iria procurar a Fu-

,

jama para que a empresa possa
continuar funcionando normal
mente. "Quero mostrar para os

técnicos que todos os reparos ne
cessários foram realizados. Nun
ca faríamos uma coisa dessas de

propósito, ainda mais durante o

dia", acrescentou.

Produto químico se

espalhou pelo Rio Jaraguá,
na rua Bertha Weege

'

um corante alimentício, que foi

lançado na água e se espalhou.
Segundo ele, na empresa de reu

tilização de embalagens foram
encontrados vestígios de que a

água utilizada para lavar bombo
nas usadas havia sido despejada
diretamente no rio.

"Esta água não passou pela
estação de tratamento da empre
sa, foi lançada diretamente no rio.
Como se trata de crime ambiental,
a empresa ficará interditada até nos

apresentarum projeto demelhorias
na estação de tratamento", comen
tou. De acordo com Rocha, a Fuja
ma não exigiu a realização de um

projeto de recuperação do trecho

porque o corante se dissolveu na

água e a coloração desapareceu, o
que dificultaumaavaliação sobre os
possíveis danos causados. Ele tam
bém afirma que a morte de peixes
não foi constatada.

A empresa tem 30 dias para
apresentar defesa e tentar anular
a notificação. Conforme Rocha,
ocorrências como esta não são
comuns no município. Denúncias
podem ser feitas na ouvidoria da

Prefeitura, pelo telefone 156.

• Daiane Zanghelini
geral@ocorreiodopovo.com.br

SALÃO DE BELEZA E ENTREGADOR DE PIZZt\S fORAM VíTIMAS DOS BANDIDOS

Dois assattos em dez minutos
JARAGuÁ DO SUL

Em menos de dez minutos,
dois assaltos foram registrados '

na cidade na noite de quarta
feira. O primeiro aconteceu por
volta das 22h15, no salão de be
leza Shekinah, na rua Jorge Czer
niewicz. Dois homens - um deles
armado - entraram no salão e

anunciaram o assalto. Em segui-

da, trancaram a dona do estabe
lecimento e os dois clientes que
estavam no local em uma des

pensa. Eles trancaram a porta do
salão e fugiram levando apenas o
celular da proprietária e a chave
do estabelecimento. Até o fecha
menta desta edição, eles não ha
viam sido localizados.

.
Perto das 22h25,'um entre-

gador de pizzas foi assaltado na

rua Paulo Kramer, bairro Água'
Verdé. Dois bandidos armados
levaram a motocicleta Yamaha
YBR 125 azul, placas MGA-6080,
de Iaraguá do Sul, usada para a

entrega das encomendas, e o

capacete da vítima. A PM fez
rondas, mas não localizou ne

nhum suspeito.

Professor é agredido por
aluno dentro da sala de aula

JARAGUÁ DO SUL
Um professor de geografia

da Escola Estadual Heleodoro

Borges, naVila Lalau, foi agredi
do por urn estudante do lo ano

do Ensino Médio, de 19 anos, na
manhã de terça-feira. De acordo
com o 'delegadoAdriano Spolaor,
a agressão aconteceu dentro da
sala de aula, durante uma prova.
O professor relatou que retirou o

teste do aluno porque ele estava

colando. O aluno não teria con

cordado e, ao rebater a,acusação,
arranhou o rosto do professor.
Vários estudantes teriam assisti
do à discussão.

O educador registrou bole
tim de ocorrência na delegacia
e fez exame de corpo de delito
no IML (Instituto Médico Le

gal). O laudo deve sair dentro
de 20 dias. Segundo Spolaor,
se ficar constatado que os fe
rimentos foram leves, o jo
vem deve assinar um termo

circunstanciado e responderá
por lesão corporal em liber-

dade. Se for mais grave, será
aberto um inquérito policial
para apurar a agressão.

A diretora da escola, Iara de
Oliveira, disse que o estudante
foi punido com urna semana

de suspensão e que o professor
está trabalhando normalmente.
De acordo com ela, nos próxi
mos dias a escola irá promover
atividades comos alunos abor
dando o tema violência, para
evitar que situações como esta

voltem a acontecer. Conforme
a diretora" o jovem estuda na

Heleodoro Borges desde abril
e, nesse período, não havia sido
acusado de outras agressões.

Jovem morre atropelado
por caminhão na 8R-280

JARAGUÁ DO SUL jovem caído entre o acostamento

uni jovem de 24 anos foi atro- � e a pista. Testemunhas disseram

pelado por um caminhão no km à Polícia Militar que o pedestre
74 da BR-280, no bairro Nereu foi atingido pelo braço do muck

Ramos (próximo ao autódromo), (mecanismo usado para' .erguer

por volta das 11h50 de ontem. Io- cargas) do caminhão, que estaria

elson da Silva Castro andava no para o lado de fora da pista.
acostamento quando foi atingido

' O helicóptero Águia da PM foi

peloAgrale com placas de Jaraguá acionado para conduzir o jovem
do Sul, 'conduzido por Rodrigo de ao hospital, mas como os feri

Souza Farias, 27 anos. mentos eram graves ele acabou

Segundo a Polícia Rodoviária morrendo no local. Castro era

Federal, _ o caminhoneiro disse funcionário daMenegotti Máqui
que teria sentido urn forte im- nas. Ele será velado e sepultado
pacto nos pneus e, ao parar para em Turvo (Sul do Estado), onde
ver o que havia acontecido, viu o moram seus familiares.

FALECIMENTOS
sepultamento foi realizado dia 7/7, às 15
horas, saindo o féretro da igreja Marthim
Luther na estrada Garibaldi, seguindo após
para o cemitério da mesma localidade.

• Faleceu dia 7/7 às 3h a Sra. Alvina
Rosa Vieira com idade de 74 anos, o

sepultamento foi realizado dia 7/7, às 16
horas, saindo o féretro da igreja São Pedro

Guamiranga em Guaramirim, seguindo
após para o cemitério municipal de
Guaramirim.

• Faleceu dia 6/7 às 14h30 a Sra. Heloisa
Sudan Steinbach com idade de 81 anos,
o sepultamento foi realizado dia 6/7, às 2
horas, saindo o féretro da capela mortuária
da Vila Lenzi, seguindo após para o

cemitério municipal da vila Lenzi.

• Faleceu dia 6/7 às 14h45 o Sr.
Roeschen Roweder, com idade de 77 anos,
o sepultamento foi realizado dia 7/7, às
15 horas, saindo o féretro da residência na

rua itapocu hansa, em três rios do norte,
seguindo após para o cemitério da mesma

localidadade.

;. Faleceu dia 8/7 às 3h30 Osni
Friedemann com idade de 55 anos, o

sepultamento foi realizado dia 8/7, às
17 horas, saindo o féretro da igreja dos
apóstolos no bairro Centenário, seguindo
após para o cemitério municipal do centro.

• Faleceu dia 6/7 às 14h30 o Sr. E!fi
Drews Priebe com idade de 81 anos, o
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NACARAGUÁ
'A melhor NEGOCIAÇÃO

!

I
...
Novo Gol 1.04 portas PACOTE TREND
• 'Para-choque na cor do veículo • Rodas aro 14

« · Banco do motorista com • Revestimentos e porta objetos ' •

2 regulagem de altura • Faróis duplos
::i •Painel com relógio digital eConta-giro

elmobilizador eletrônico eSpoiler traseiro e frisos laterais
• Porta-malas revestido • Retrovisores e maçanetas na cor do veículo '"

de carpete • Preparação para som com antena no teto

Ofertas válidas até 17/07/10 ou enquanto durarem os estoques. Taxa de 0,99% para Voyage, com 60% de entrada e saldo em 24 meses.
Credito sujeito a aprovação. Fotos meramente ilustrativas.Alguns opcionais referem-se à versões específicas. Caraguá Auto Elite

Uma reTação de confiança
47 3274 6000

�.c:om.br Grupo Auto flite 40 onos de credibilidode. BANCOVOUCSWAGIN

CONSULTE/-NOS PARA OUTRAS. ��
FORMAS DE PAGAMENT !'

. •
.

otebook ASUS K52J
Processador - Intel® Coreno i3{ 2.26GHz)
HD 640GB SATA 7200rprn
MemóriaMM - 4G8 OOR3 1066 MHz SDRAM
Tamanho da tela - 15.511 HD (136&768) LED backlight
DVO SuperMulti DVO-RW

.

Velocidade doWueless - tntegrated 802.11 blg/n
Placa de Vídeo ATi Radeon HO 5470 (1 GB dedicado) OOR3
USB - 3 portas usa 2.01 HDMI

.

Webcam 1.3 MPIXEl

R$ 4.100,00 à�a
ou 1 +5 s/juros
(cheque)

Notebook Toshiba U505'PINK
Processador - InteJ® Gore'M i3 ( 2.13GHz)
HD 500GB SATA 5400rprn .

Memória RAM - 4GB DOR3 1066 Mtiz SORAM
Tamanho da tela - 13,3"
OVO Super Multi DVO-RW
Velocidade do Wireless - Intégrated 802.11 b/g{n
Placa de Vídeo Intel® Graphics Media Accelerator HO
USB - 2 portas USB 2.0/ HDMI
Webcam 1.3 MPIXEL

R$ 3.49 ,lO hisla

ou 1 +5 S/juros
(cheque)

Notebook Toshiba A505 -

Processador-Intel® GoreT1ll i7-720OM(1.60GHz)
HD 500GB SATA 7200rptn
Memória RAM - 4GB OOR3 1066 MHz SORAM
Tamanho da tela -: 16,4" RESOlUÇÃO 1680X 975
OVO SuperMulti OVO-RW
Velocidade do Wireless - Integrated 802.11 b/g/n
Placa de Vídeo 1GB GDOR3 NVIOIA® GeForce® GT
'330M
USB - 3 portas USB ,2.0 I HOMI
Webcam 1.3 MPlXEl

R$ 3.290,00 à vista

OU 1 + 5 s/juros
(cheque)

'. Garantia de 1 .ene balcão. • Assistência técnica especializada em notebooks. • Mediante aprovaçã� de crédito ..

,
. JARAGUÁ DO SUL - Ruá Réif1oldo Rau, 67 I Centro�r47-3273-6859

'

".: � �, JOINVILLE �·RüiBlutneriau, 735 América I 47-3455-0220 -.::
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