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·.INTERESSEBebeto e Chico
continuam longe

das quadras. Ala deve
ficar dois meses em

tratamento, enquanto
fixo deve participar

do confronto
contra o Joinville na
próxima semana.
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Jaraguá do Sul fica
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R$ 10 milhões
em negócios
Balanço oficial da Expo 2010
ainda não foi divulgado. Mas,
segundo organizadores,
evento gerou RS 10 milhões
em negócios e público
compareceu, apesar da
chuva. Página 10

.

Campanha pelo
voto consciente
OAB pretende chamar a
atenção dos eleitores com o

slogan "Voto não tem preço,
tem consequência".
Página 4
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2 História

"'19(j9
Um grande passo
para a humanidade
No dia 20 de julho de 1969, o módulo de

.

.

exploração lunar "Eagle", que fazia parte da
nave Apolo 11, pousa sobre a lua às 15h17
(hora em Houston, EUA). Algumas horas

depois, precisamente às 22h56, Neil Arms
trong pisa na superfície lunar e, como ele,
Edwin Aldrin também caminha na lua, en-

; quantoMichaelCollins permanece na nave.
.

Os astronautas ficariam na lua por cerca de
duas horas, colhendo amostras do solo e in

formações científicas.
ApoIlo 11 foi a quinta missão tripulada

do Programa ApoIlo, e à. primeira a pousar
no satélite terrestre. Foi o cumprimento do

objetivo final do presidente John E Kennedy,
que em um discurso em 1962, havia prome
tido que o programa espacial dos Estados
Unidos realizaria este feito até o fim da dé
cada. Neil Armstrong, comandante da mis
são, se tornava assim o primeiro ser huma
no a pisar na superfície lunar.

Composta pelo módulo de comando
Colúmbia, omódulo lunarEagle e omódulo
de serviço, a ApoIlo 11 foi lançada de Cabo
Canaveral, na Flórida, às 13:32 UTC do dia

, 16 julho, na ponta de um foguete Saturno
V. O começo da viagem foi presenciada por
milhares de pessoas que enchiam a área ao

redor do Centro Espacial Kennedy.
Até hoje, no entanto, os mais céticos acre:

ditam que a transmissão do dia 20 de julho,
que esteve em todas as televisões do mundo,
tenha sido forjada. Entre os argumentos, estão
a análise das fotos e vídeos divulgados pela
Nasa (sigla em inglês para NationalAeronau
tics and Space Admínistratíon), que conte

riam erros indicando que omaterial teria sido
feito em um estúdio. Ainda assim, nenhuma
das acusações foi comprovada.

I'
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Um cientista
espiritualizado

Se atualmente as desavenças entre as

linhas de pensamento religiosa e científica
, ainda parecem existir, já por volta de 1500
um dos pensadores mais importantes da

época buscava quebrar esse páradigma.
John Dee, nascido no dia 13 de julho de

1527 em Londres, foi ao mesmo tempoma- ,

temático, astrônomo, geógrafo, astrólogo e

conselheiro particular da rainha Elizabeth
L Mesmo antes de completar 30 anos e en

quanto lecionava na Universidade de Paris,
dedicou grande parte de seu tempo à alqui
mia, adivinhação e à filosofia hermética.

Era um divulgador entusiasmado da
matemática, um astrônomo respeitado e

um perito emnavegação, treinando mui
tos daqueles que conduziriam as viagens
exploratórias da Inglaterra. Com o tempo,
no entanto, foi perdendo o prestígio para
outros alquimistas mais famosos, e passou
a ser considerado um "mago maligno". Seus
últimos anos foram passados na pobreza,
no distrito deMortlake, em Londres.

John Dee acreditava que espiritualidade e ciência se

complementavam na busca pela compreensão da natureza

PELO MUNDO

.�� 7

Academia de letras
Em 1897, o dia 20 de julho foi esco

lhido paramarcar o nascimento daAca
demia Brasileira de Letras, a primeira
deste tipo criada na América do Sul. A
ideia foi de Lúcio de Mendonça, que se-

.

ria posta em prática com a proteção do
Estado - este, no entanto, acabou desis
tindo do apoio, e a academia foi funda
da de forma independente.

19

Atentado fracassado Cúpula do G-8
No dia 20 de julho de 1944, fracassa

o atentado contraHitler na sede do Es
tado Maior em Rastenburg, que havia
sido planejado por oficiais da resistên
cia antinazista comandados por Claus
Graf Schenk. Na ocasião, uma pesada
mesa de madeira protegeu o Führer
da explosão de uma bomba, e ele teve
apenas ferimentos leves.

Neste mesmo dia, em 2001, começa
em Gênova a Cúpula do G-8, que seria
marcada pela morte de um ativista por
disparos da polícia, em meio a graves
incidentes que resultaram de um pro
testo antiglobalização. Após esta reu

nião, ficaria estabelecido o perdão de 53
milhões de dólares em dívida e a criação
do Fundo Mundial daAids e da Saúde.

('Ii� mR�'(%'�@DA[·U.:(,�t.U,JIj � HP\.!b� w
" ,1[.,'11)

OS, primeiros jogos
De acordo com algumas pesquisas, o futebol
tem suas primeiras manifestações na China,
por volta de 25QO a.c. Essa corrente afirma que
os soldados se divertiam com o crânio de seus

inimigos decapitados em um animado jogo. Em
contrapartida, outros estudiosos atribuem a

invenção do futebol à civilização maia. Divididos em
duas coletividades, os times deveriam acertar um

aro fixo, e a disputa era tão intensa que o líder do
time derrotado era punido com a morte.

'PIERO RAGAZZI
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PONTO DE VISTA

Prisioneiros do status

Aqueles que
. conseguiram
interiorizar com

intensidade a procura
de metas pecuniárias .

estão sempre melhor
preparados para serem
triunfadores, do que
aqueles que foram

socializados
para viverem
em sociedade.

Em todas as épocas históricas, as pessoas deram
à ética a tarefa maior de direcionar o comportamen
to da sociedade, como se esperassem que ela, por si
só, produziss-e resultados morais incontestáveis. Sig
mund Freud dizia que a ética trata de um problema
que pode ser identificado como sendo o "ponto mais
doloroso de toda civilização". A ética, por tanto,' es
taria cumprindo o papel de uma "tentativa terapêu
tica" para controlar as neuroses do êxito pecuniário,
baseadas na inclinação constitutiva dos seres hu
manos para a agressividade. A sociedade apresenta
se como um modelo que serve para direcionar esse

comportamento' à realização de me

tas que incorporem um "status social

predominante", não importando se

esse comportamento é marginal ou
ilícito. Isso indica, sociologicamente,
que indivíduos ou grupos sociais,

.
foram defeituosa ou parcialmente "so
cializados", de modo que escapam às
malhas da socialização por um lado,
e por outro, por causa dessa mesma

falha social, exorbitam as metas-éxito

pecuniárias sem qualquer tipo de con
sciência ética. Seriam, nas palavras de

Freud, "os inimigos da civilização".
Recentemente, escrevi um artigo que
destaca o flagelo da corrupção como

.

um sinal para detectar atitudes antíé
ticas. Pode-se perceber que, na medida em que um
indivíduo ascende socialmente de forma obsessiva
- na procura do êxito pecuniário a qualquer custo
- tal processo pode acontecer fora das normas e

meios institucionais. O equilíbrio entre os desvios

para se alcançar o sucesso e os meios lícitos - tra

balho normal, esforço, estudo - terminam por se

tornar instáveis e incompatíveis. Vai depender das.
artimanhas que tal sujeito usará para se sustentar na

frágil corda da ilicitude.
Este tipo de indivíduos, do ponto de vista das me

tas que buscam ou anelam, estão sumamente pre
parados para alcançá-las, A sociedade, por esta causa,
não se lhes apresenta como uma vertente para con

viver socialmente, senão como meio para a conquista
individual.Aqueles que conseguiram interiorizar com

intensidade a procura de metas pecuniárias estão

sempre melhor preparados para serem triunfadores,
do que aqueles que foram socializados para viverem
em sociedade. Entretanto, a sociedade construída
ideologicamente através de mecanismos de comu

nicação de massa, que expressam constantemente o

culto ao êxito individual, são geradoras ativas dessa
neurose por mobilidade social a qualquer custo, pro
vocando no inconsciente popular, principalmente das
classes médias, o medo de "ficar para trás". Amentali
dade aquisitiva e de status está sempre marcada por
"clichês" energéticos e estimulantes: "aquele que não,

avança retrocede, sendo passado pelos
outros", ou "porque me devo preocu
par por alguém, se ninguém faz nada

por mim?". Estas pautas, além de out
ras psicológicas, são o alimento para
penetrar no tênue espaço que separa
o comportamento imoral do mundo
das normas éticas. O que tem a ver a

família na reprodução desse modelo
de comportamento? É possível que os

pais, partícipes de um processo de so

cialização e procura de status, come
tam os mesmos erros?

Aqueles pais que são resultado in
consciente da obrigação interiorizada
de alcançar ,tais metas, influenciados

por um processo de mobilidade social
não vivida, enxergam nos filhos "aquilo que não pu-
deram ser" e vivem amobilidade social através deles,
fazendo com que seus filhos se transformem em fili
ais e revanches' de suas próprias desilusões sociais.
Sem querer, terminam empurrando os mesmos a não

respeitar os meios ínstitucionalizados, fazendo que
o "fator status" cumpra a tarefa educacional pecu
niária de lançá-los a um mundo de adultos no qual
as regras nem sempre são as corretas. A sobrecarga de
metas materiais' termina transformando o indivíduo

. em prisioneiro de seu próprio papel social. Quando,
por uma razão ou outra, não consegue encaixá-lo
na dimensão do status anelado, parte para recursos

que contornam a legalidade mi reprime seus ressen

timentos e sua agressividade, sacrificando assim seu

maior patrimônio, a decência e a dignidade.

"

"
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EMPRÉSTIMO FÁCIL
Adquira aqora mesmo urn-empréstimc rápido e seguro. sem
burocracia e sem comprovação de renda Fazemos para
autônomos, esseteríados. empresários, aposentadas e

pensionistas. parcelamos em até 180 meses, sendo que a

1aparcela para 90 dias e mais" "você (linda escolhe a data para
pagamento e você poderá adquirir o seu. car�ão de empréstimp.

Empréstimos de: R$ 5.000,00 à R$ 300.000,00

Atendimento: Segunda á sexta feira das 09hOO às 17hOO

Ugue agora mesmo e taça uma consulta sem compromisso.

�NFORMÁJ'�
Sine com vagas

abertas para cursos
o Sine de Jaraguá do Sul está recebendo

inscrições, até o dia 30 destemês, para dois
cursos gratuitos: "Montagem e Manuten

ção de. Rede e de Microcomputadores" e

"Programação de Bancos de Dados". As

qualificações são destinadas principal
mente a pessoas desempregadas e trabal
hadores informais. Os interessados devem
ser maiores de 16 anos, com ensino médio

completo (ou cursando) e ter conhecimen
to em informática. Para se inscrever, o can
didato deve fazer a inscrição no Sine.

EDUGJ�Ç
Inscrições para projeto

. de auxOio financeiro

CUlTU

Abertas inscrições para.
o Jaraguá em Dança
A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul

está com inscrições abertas para o 16° Iara
guá em Dança até a meia noite do dia Iode

agosto, devendó ser efetuadas via internet,
no site http://cultura.jaraguadosul.com.br/.
Não há taxa de inscrição e é permitida so

mente aparticipação de grupos ligados auni
dades de ensino, academias e entidades de
caráter cultural. O 16° Jaraguá em Dança está
agendado para o período de 22 a26 de setem
bro, noGrandeTeatro do da Scar. Dúvidaspo
dem ser esclarecidas pelo telefone 2106-8722.

CEH�MÔ�UA
Conselheiros serão
empossados na sexta
Os integrantes do Conselho Municipal

de Desenvolvimento Agrário de Jaraguá
do Sul são empossados nesta sexta-feira

(22), em cerimônia marcada para as 9h30,
na sala de reuniões da prefeitura. Atual
mente este conselho é composto de 13

conselheiros suplentes e 14 titulares, com
dez representantes de segmentos da so

ciedade civil organizada e quatro do gov
erno municipal, sendo um deles o secre

tário daAgricultura, que é o presidente do
Comdagro, por força de lei.

Do dia 29 de julho a 9 de agosto es

tarão abertas, no site da Prefeitura, www.
jaraguadosul.sc.gov.br, as inscrições para o

programa Auxílio Financeiro, destinado a

estudantes de curso superior de baixa renda
familiar. Para serbeneficiado pelo programa,
o acadêmico deve ter renda per capita infe
rior a dois salários mínimos, não possuir
diploma de outra graduação, entre outros

itens. Outras informações com a diretoria de

Administração e Finanças da Secretaria da

Educação, pelo telefone (47) 2106-8124.
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Câmaraavalia
•

os seismeses

PIERO RAGAZZI

Comissões marcaram primeiro semestre do ano
JARAGUÁ DO SUL

Duas comissões especiais,
128 projetos votados, 16
pedidos de informação e 338
indicações. Eis o balanço
do primeiro semestre da
Câmara de Vereadores.

os
dados foram divulgados

pelaMesa Diretora no últi
mo dia antes do recesso e

foram bem recebidos, se

gundo a presidente da Casa, Na
tália Petry (PSB). Para ela, o alto
índice de aprovação dos projetos
e a conclusão dos trabalhos das
duas comissões indicam um bom

trabalho no poder legislativo.
"Aprovamos 106 projetos do

Executivo e rejeitamos apenas um.
Isso é bom tanto para nós, quanto
para eles. Cumprimos também a

nossa parte quanto à fiscalização.
As duas comissões instaladas fi
zeram a sua parte, que é buscar a

legalidade", comenta Natália.
Destacam-se no balanço da

Câmara, a redução do número de
sessões solenes e o aumento nos

pedidos de informações. Em seis
meses, os vereadores protocola
ram 16 pedidos, o dobro em rela

ção a todo o ano de 2009.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Vereador júnior para 'este ano
o projeto Câmara.ComVocê,

que tem o objetivo de levar os

alunos do ensino médio para
conhecer o Legislativo deve ser

ampliado no segundo' semes
tre. Além de propor indicações,
alguns estudantes deverão ser'

selecionados para atuarem no

programa Vereador Junior. Se

gundo a presidente Natália Pe

try, a proposta é fazer uma ses-

JARAGUÁ DO SUL
Uma campanha eleitoral fisca

lizada pelaprópria população, que
denunciará eventuais irregulari
dades dos candidatos ao TRE (Tri
bunal Regional Eleitoral). Este é o

objetivo da OAB, que lança neste

mês a campanha "Voto' não tem

preço, tem consequência".
A mobilização é do conselho

federal da OAB em todo o país,
e a subseção de Iaraguá do Sul já
confirmou participação na cam

panha. Segundo o presidente da
entidade no município, Rapha
el Rocha Lopes, a OAB pretende
apresentar para os eleitores o que
é permitido e o que é ilegal em
uma campanha eleitoral.

"O que pode ser considerado

compra de votos? Quais os limi
tes dos candidatos na campa-

são com os jovens legisladores
até o final do ano. "Vamos seguir
os moldes do Parlamentar Jo
vem, da Assembleia Legislativa.
Além de conscientizar os alunos
da importância da política, da
cidadania, temos também que
nos preocupar com a renovação
no setor", comenta. O projeto
deve ser apreciado em plenário
no mês de agosto.

nha? Os eleitores precisam saber
e devem denunciar quem come

te o ato ilícito. É um dos passos
na moralização da política brasi
leira", comenta Lopes.

Não há como cobrar
ética e moral de um
político que foi eleito
por comprar votos

, RAPHAEL ROCHA LOPES

A subseção de Iaraguá do Sul
espera receber o material da cam
panha ainda nesta semana para
colocar o trabalho nas ruas até o

final do mês. Cartilhas explicativas
deverão ser distribuídas durante
o processo. Além de incentivar, a

OAB deve acompanhar de perto as

denúncias mais graves.
A campanha não deve ficar

"
As duas

comissões
instaladas

fizeram a sua

parte, que
é buscara

.

legalidade.
NATÁLIA PETRY (PS8),

PRESIDENTE DA CÂMARA

"

Presidente da Câmara avaliou de forma
positiva os números do primeiro semestre

Sede nova fica para depois
A proposta de construir uma sede nova para a Câmara' não

deve entrar na pauta. Segundo a presidente Natália Petry (PSB),
os vereadores devem discutir o assunto no começo de agosto,
após o recesso, mas a tendência é que a decisão fique para
2011. A prioridade no momento deve ser adequações da atual
sede, com uma pequena reforma do plenário. "Precisamos ade
quar o local para receber cadeirantes e melhorar a estrutura de
informática. Mas isso não afasta os planos da nova sede. A partir
de 2013, precisaremos de uma nova casa", conta Natália.

apenas na fiscalização. Aentidade

quer ainda conscientizar a popu
lação a analisar bem as propostas
dos candidatos antes de votar.

"A OAB não faz campanha
para ninguém. Mas a entidade

possui uma grande preocupa
ção com a qualidade dos nossos

representantes. A ideia da cam

panha é convencer o eleitor a

não vender seu voto por algum
tipo de ajuda. Não há como co

brar ética e moral de um polí
tico que foi eleito graças a ati
tudes ilícitas como a compra de
votos", declara.

Presidente da OAB diz
que entidade se preocupa

com a qualidade dos
representantes políticos

OAB FARÃ CAMPANHA CONTRA CORRUPÇÃO ELEITORAL

Objetivo é ajudar a população a fiscalizar as eleições

. Balanco da
\ .;)

Gâmarade
Vereadores

PRIMEIRO
SEMESTRE 2010

• Sessões ordinárias
• Sessões solenes

42

1

• Projetos do Legislativo 35

• Aprovados 19
• Em trâmite 16

• Projetos do Executivo 147

• Aprovados
'

106
• Restituídos 6
• Rejeitados 1

• Em trâmite 38

• Pedidos de informaçâo 16
• Indicações 388
• Comissões especiais 2

Veja mais dados em

üwWw:.·ocorreiodopovo.com.brQ.

Oáta: ZJ a 29 de julhO' ·1911 às Wl30min

Local: XP IrlVest�naTlll':i

Investimento: lOxf!$25,OJ

CÉSAR JUNKES
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Por Giovanni Ramos, lnterlno

Política ·5

giova n n i@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
Angela Amin faz

campanha na região
enterrou a visita conversando
com eleitores na Expo 2010.

Líder nas pesquisas de três
institutos diferentes e com lar
ga vantagem, a candidata do pp
demonstra tranquilidade por
não apoiar nenhum candidato
a presidente. Em entrevista. ao
O Correio do Povo, a deputa
da federal não deixou de criti- :...:

car o atual governo estadual e
também alfinetou a.União. ''A
BR-280 já deveria estar dupli
cada. É uma responsabilidade
do governo federal e o Estado
deve cobrar sistematicamente",
atacou.

Entrevistas
o jornal O Correio do Povo

começa a publicar amanhã uma
série de entrevistas com os con

correntes ao governo de Santa
.

Catarina com a candidata do
Pp, Angela Amin. Quinta-feira

. será a vez de ldeli Salvatti (PT)
e sexta-feira de Raimundo Co
lombo (DEM). O jornal decidiu
entrevistar apenas os candidatos
com chances reais de vitória e as

publicações ocorrerão em ordem
alfabética. O jornal ainda deve
entrevistar os concorrentes para
deputado estadual e federal.

FALA Aí!

Após
duas semanas do

início da campanha
eleitoral, os três prin
cipais candidatos ao

governo estadual já visitaram
Iaraguá do Sul. No último sába
do foi a vez de Angela Amin (PP)
marcar presença. Uma caminha
da pelas ruas estava prevista,
mas foi cancelada por causa da
chuva. Acompanhada do candi
dato a deputado estadual Dieter
Janssen, do candidato a suplen
te de senador Udo Wagner e do
ex-governador Esperidião Amin,
Angela esteve em um evento no

Shopping Breithaup, na Acijs e

Sem olhares
Angela Amin (PP) não foi a

única candidata a aparecer na

Macarronada Beneficente no

shopping. O ex-governador e

agora candidato a senador, Luiz
Henrique da Silveira (PMDB),
também prestigiou o evento,
junto do também concorrente ao

senado, Paulo Bauer (PSDB). An
gela e Luiz Henrique cruzaram

os caminhos, mas não trocaram
olhares. E nem quiseram comen

tar o assunto.

APRESENTAÇÃO

"
Estamos

contribuindo para
a concentração de .

nomes com poder de
fogo para chegar.

COORDENADOR REGIONAL DO PV, lUIZ
SÉRGIO PEREIRA, SOBRE A RETIRADA
DA CANDIDATURA DE JURANDIR
MICHELS A DEPUTADO ESTADUAL

o Clic (Conselho de
Líderes Comunitários) de
Guaramirim.vai apresentar
os candidatos a deputado
estadual e federal da região
para os moradores no dia 4

1

de agosto, às 19h, no Salão
Paroquial da Igreja Matriz.
Segundo o presidente da
entidade, Charles Longui,
o Clic vai entregar a cada
candidato um documento
com as principais
prioridades de Guaramirim
junto aos governos estadual
e federal. Até a data, a
entidade está colhendo
sugestões de associações
de moradores, sindicatos,
associações empresariais
e outras organizações
dos cinco municípios da
microrregião.

A�QUIVOOCP

PIERO RAGAZZI

Schützenfest
Intimada na terça-feira pas

sada, a prefeita Cecília Konell
(DEM) tem até o final desta se

mana para apresentar a primei
ra defesa na CP da Schützenfest,
onde é acusada de infração polí
tico-administrativa. O presidente
da comissão, Jaime Negherbon
(PMDB) espera resolver os tra
balhos antes dos 90 dias. "Se for
possível, sim. Menos desgaste
para nós e para eles", revela.

PIERO RAGAZZI

Moderados
Se a campanha nacional já

começou com baixarias, insul
tos e troca de acusações, a dis
puta em Santa Catarina está
muito mais leve. Os três prin
cipais candidatos priorizaram
as propostas nas entrevistas e

mantiveram uma posição de
respeito aos adversários. Tam
bém pudera, a eleição por aqui
pode ter dois turnos. Assim está
todo mundo de olho nos votos
de quem ficar em terceiro, pois
este será decisivo no segundo
turno.

Refis
Enquanto a CP da Schützen

fest dá os primeiros passos, a

CP do Refis continua parada na

Justiça. Até o final da tarde de
ontem não havia movimentação
no judiciário quanto ao manda
do de segurança que resultou na

liminar que impediu a votação
do relatório final. A expectativa é
que uma decisão saia ainda nesta
semana, pois o Ministério Públi
co já se manifestou sobre o caso.

.......

Reduzindo
oVale do Itapocu registrou 13 candidaturas a deputado estadual. Po

rém, o vereador Isair Moser (PR) eo ex-vereador Iurandir Michels (PV)
abandonaram a disputa, alegando poucas chances de vitória e um in
chaço no número de concorrentes. E o número deve reduzir aindamais.
Existem mais nomes homologados na dúvida, pois sabem que as chan
ces de vitória não são lá muito grandes. No começo todo mundo é can
didato, mas quando a eleição começa pra valer...
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CHARGE EDrfORIAL

Campanha paupérrima
O

título deste editorial não tem relaç�o ne
nhuma com a fortuna que os candidatos

,

pretendem gastar nesta que será a cam-

panha mais cara de toda a história da de
mocracia brasileira. Mas, infelizmente, é como

se pode definir o nível dos debates e, principal
mente, dos programas de governo, que os candí
datas mostraram até aqui.

A ex-ministra Dilma Rous

seff, por exemplo, disse que
rubricou os documentos 'entre

gues à Justiça Eleitoral sem ler.
Já José Serra não apresentou o

programa de governo finaliza
do. Quermais tempo para rever
os principais pontos. Oito anos

na oposição não bastaram.
Não se pode ignorar a im-

portância do programa de governo, afinal, em ,

tese ele seria o principal instrumento para que
a sociedade conhecesse como pensam os can

didatos' como devem governar, o que devem
mudar. Mas não, a política brasileira ainda 'é de
tão baixa qualidade que nem ao menos isso os

candidatos sabem fazer. Os programas de gover
no se tornaram um amontoado de besteira, tão
insignificante que a representante da situação
assina o documento sem ler e que o candidato

da oposição não sabe explicar sequer o quemu
daria na gestão do país.

Afinal, o que motiva esses candidatos a gover
nar o país? Mais parece por ambição pessoal. Por
isso, caros eleitores cabem a vocêsmudar estes pa
radígmas e exigir que seus candidatos apresentem
ideias sólidas do que vão fazer quando no poder.

Chega de promessas vazias que
se perdem com o tempo. O de
bate precisa melhorar para que
a gestão pública avance como o

país merece. Não dá mais para
permitir que os candidatos fi

quem escolhendo frases de im

pacto que rendam manchetes,
ao invés de se aprofundar nas
questões fundamentais para o

desenvolvimento econômico e

social do país. Todo mundo fala a mesma coisa.
Todos vão acabar com a insegurança, reformar o
sistema tributário, propor uma reforma eleitoral,
investir mais em saúde e educação. Mas, como?
Quando? O que será prioridade? De onde vão sair
os recursos? Como será montada a equipe de go
verno? Como vão retribuir aos financiadores de

campanha? O que é só promessa para conquistar
votos e o que realmente vai ser feito? São respostas
que você, eleitor, deve buscar.

DOLErfOR

Requisitos essenciais
do teletrabalho

O
teletrabalho pode ser defi
nido como toda forma de

produção executada por
uma pessoa ou um grupo

de pessoas, com a utilização de
meios tecnológicos, estando em

lugar afastado da

empresa ou indús
tria à qual perten
çam' munidos dos

requisitos essen _

f'

ciais que vinculam
a relação emprega
do /empregador.

Qualquer meio

tecnológico que for
utilizado deverá ter
o seu correto uso

descrito e demons
trado. O controle

,

deste tipo de ativi
dade deve ser realizado de forma

transparente e definido através
de contrato de trabalho.

Como forma de controle dos

serviços executados a empresa
pode utilizar programas onde há
necessidade de acesso por meio
de login, pois esses programas
podem ser operados de forma re
mota e marcam o tempo de uso

e horários de acesso do usuário.

Assim, medem o horário real de
trabalho do funcionário. A em

presa também pode bloquear
números de, telefone (celula
res), usar programas que veri
ficam o que é feito em deter
minado computador portátil,
instalar câmeras etc. Cada caso

deve ser analisado de forma se

parada e específica.
O controle por meio de pro-

gramas informáticos (semelhan
tes aos de gestão empresarial) é o
mais aconselhado para garantir a
prestação de serviço, bem como

para verificar a produtividade
dos empregados. Também se

podem usar progra
mas voltados para
área organizacio
nal, como média de
metas ou "tímeshe-

'

DO LEITOR

Pesquisa de MercadoA empresa deve
investir em

tecnologia para
manter boas
condições de

trabalho aos seus

funcionários e
para se precaver
de futuras ações
e fiscalizações
trabalhistas.

et".
O labor atra

vés do teletrabalho
baseia-se em dois

.pílares: tecnologia
e confiança. A em

presa deve, investir
em tecnologia para
manter boas con

dições de trabalho
aos seus funcionários e para
se precaver de futuras ações e

fiscalizações trabalhistas. Já a

confiança se pauta em princípio
basilar do direito do trabalho e

é inerente em qualquer tipo de

contrato, seja em caso de teletra
balho ou de trabalho comum.

Os direitos e deveres de am-,

bos os lados são os dispostos
na CLT, nos contratos e acordos
coletivos de trabalho ou em lei

específica. Dessa forma, torna
se clara a necessidade de cons

tarem no contrato de trabalho
cláusulas específicas para quem
labora no regime de teletrabalho,
o que deverá ser feito de forma
solene e escrita, constando as

obrigações de ambas as partes.

"5
e você conhece o inimigo e conhece a si

mesmo, não precisa temer o resultado de
cem batalhas. Se você se conhece, mas
não conhece o inimigo, para cada vitória

ganha sofrerá também uma derrota. Se você não
conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perde
rá todas as batalhas". (Sun Tzu)

Quando você está doente e

procura um médico, este vai fa
zer uma "pesquisa" para saber
como você se sente, quais sinto
mas surgiram, há quanto tempo \ informações em mãos,
não está bem, possíveis intole
râncias e seu histórico clínico.
Levando em consideração as in

formações "pesquisadas" o mé

dico pode tomar decisões como:
qual remédio receitar, com que
dosagem, duração do tratamen

to e possíveis necessidades de repouso.
.

Você pode tomar decisões por conta própria,
comprando o remédio que achar correto, mas

pela falta de conhecimento e informações cor

re o risco de não resolver o problema ou na pior
das hipóteses agravá-lo ainda mais.

Quando uma empresa deseja determinar

para onde quer ir, primeiramente ela deve saber
onde está, como está e quais as chances de che

gar onde pretende. Portanto, é muito importante

que conheça seus pontos fortes, pontos fracos,
que conheça seus concorrentes e seus clientes.

A pesquisa mercadológica é amais confiável
ferramenta para obter informações precisas so

bre ummercado, produto, serviço ou público-al
vo. Com ela você também pode fazer testes que
indicam a possibilidade de sucesso ou insucesso

de uma estratégia.
Costuma-se dizer que o me

nor dos prejuízos é o primeiro:
a Pesquisa. Caso, por exemplo,
você queira .rnontar uma in

dústria cujo investimento total
seria de R$ 200 mil e a pesquisa
apontar que o negócio é inviável,
você se livrou de um grande pre
juízo graças a um investimento
na pesquisa. Este investimento
com certeza será uma parcela

bem pequena em relação ao investimento total
de implantação.

Tomar decisões sem ter informações emmãos,
ou seja, sem pesquisar o mercado, é como tomar
remédios sem prescriçãomédica. Se você tiver sor
te pode melhorar, caso contrário, as alternativas
são: pensamento positivo, simpatias, orações, etc.

"
"

Tomar deCisões sem ter

ou seja, sem pesquisar
omercado, é como
tomar remédios sem
prescriçãomédica.

"

Marco AntonioMurara, administrador,
professor, especialista em Comunicação Integrada

deMarketing emestrando emAdministração
Alan 8alaban Sasso, advogado,

especialista emDireito Processual Civil
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Motoristas devem pagar R$ 1,50 a cada hora de uso de 1,2 mil vagas

I:, I I::�!I

Licitaçãoé
prometida para
esta semana
Intenção é que a cobrança passe
a' funcionar a partir de outubro
JARAGUÁ DO SUL

Quem está acostumado
a parar o carro nas

'

principais ruas do Centro
de Jaragu� do Sul já pode
começar a reservar,
pelo menos, três moedas
diárias para a tarefa.

A
guardada desde o início
do ano, a licitação que
vai reimplantar o es

tacionamentb rotativo
no município está praticamen
te finalizada. Depois de mais de
dois meses de atraso, segundo a

previsão inicial, a promessa da
Prefeitura é abrir a concorrência

pública ainda nesta semana. A

data, porém, não foi divulgada.
De acordo com o gerente de

Trânsito domunicípio, José Schmitt,
mesmo com a demora, o Executivo
continua com a intenção de iniciar
a cobrança na segunda quinzena de
outubro. Depois de instalados, os

parquímetros, equipamentos res

ponsáveis pela contagem do tempo

de permanência nas vagas abrangi
das, funcionam em fase de adapta
ção por 15 dias. Nesse período, nin
guém pagarápelo uso dos espaços.

Na sequência, os motoristas

começam a desembolsar a: cada
hora no qual deixarem os veícu
los estacionados em 26 vias da
área central. O valor também não
está oficializado. No entanto, a

planilha de custos do sistema in
dicou que o preço mínimo de 60

minutosprecisa ficar em R$ 1,50. '

A tolerância será de dezminutos.

Segundo Schmitt, a empre
sa contratada tende a trabalhar
com, no mínimo, 28 funcionários.
Pelo menos, essa era a perspectiva
quando, no ano passado, se cogi
tou repassar o serviço para a Co

dejas (Companhia de Desenvolvi
mento de Jaraguá do Sul).

• Kelly Erdmann
kelly@ocorrei,",oPOYQ.com.br

Geral 7,

Edital para contratação de
de empresa será reaberto

JARAGUÁ DO SUL Além deles, seria preciso passar

Lançado no início do mês, o de 12 para 24 o número de ra

edital que serviria para definir a dares anexados aos semáforos.

empresa responsável pela locação Caso a contratada e o Executí

de equipamentos de fiscalização vo resolvam ampliar ainda mais

ao município terá de ser reaber- essa cobertura, o edital permite
. to. Isso porque, a licitação foi in- o acréscimo de 25% sobre o vo

terrompida devido a reclamações lume inicialmente previsto. A

feitas por parte de uma das can- iniciativa tem um orçamento de

didatas. Como resultado à impug- quase R$ 4 milhões e também

nação, o documento precisou ser' prevê a substituição dos equipa
reavaliado e só volta à relação de' mentos já instalados.
concorrências disponíveis no pró- Conforme Schmitt, a expec-.
ximo dia 27 de julho, terça-feira. tativa é de que eles entrem em

Segundo o gerente de Trânsi-
. funcionamento até, no máximo,

to da Prefeitura, José Schmitt, um meados do mês de dezembro.

estudo técnico indicou que é ne- Em 2009, asmultas geradas pelos
cessária a implantação de nove flagrantes por acesso de veloci

lombadas eletrônicas na cidade. dade e também pela fiscalização
Atualmente, estão em funciona-da Polícia Militar renderam um

mento 35 aparelhos desse tipo. montante de R$ 4 milhões.

ARQUIVOOCP

Mais 12 semáforos da cidade vão ganhar radares de controle de velocidade

Estradas recebem tubulação
e_ depois serão pavimentadas

GUARAMIRIM
Moradores de, pelo menos,

três estradas de Guaramirim
estão sendo beneficiados'por
recursos provenientes da De
fesa Civil de Santa Catarina e

encaminhados ao município
no ano passado. Eles finan
ciam a colocação de canais que
servem para o escoamento de

água e esgoto.
Na semana passada, os ser

VIÇOS se concentraram em um

trecho da rua Izídio Carlos Pei
xer, no bairro Ilha da Figueira.
Os funcionários da Secretaria de
Infraestrutura também estive
ram na servidão Rosa Machado.

Depois da tubulação, a via ain
da deve ser concretada. Segun
do a Prefeitura, o investimento

gira em tomo de R$ 1,5 milhão.
Outra obra que foi finalizada na
semana passada é na via Estra
da das Bromélias. Ela ganhou 15

bueiros e 150 tubos.

Conforme a administração
,

pública municipal, os trabalhos
fazem parte da base necessária

para que as estradas possam ser

pavimentadas. Como se locali
zam em morros e, por isso, são
inclinadas, ao invés de asfalto, o
Executivo pretende cobri-las de
concreto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 Geral

INVERNO

Frio
de

.

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 20 de julho de 2010

"

aumentar casos

ipe ede resfriados
Dias "gelados" exigem atenção redobrada com saúde, principalmente das crianças
JARAGUÁ DO SUL

Dores no corpo, tosse,
corisa e febre. Os sintomas,
típicos desta época do ano,
levaram João Henrique

"

Quaresma, 6 anos, ao hospital.

Na
manhã de ontem, o menino"

acompanhado da mãe, aguarda
va atendimento na sala de espera
do pronto-socorro do Hospital

Jaraguá. "Estou com medo que seja gri
pe ou até pneumonia. Eu tomo cuidado.

Agasalho ele bem, não deixo pegar frio e

chuva, mas mesmo assim, ele ficou doen
te", conta a mãe de João, a zeladoraLuzia
Alves, 31 anos.

De acordo com a enfermeira supervi
sara da unidade, Luciane Mahlsdt, casos
como o de João têm sido frequentes na

cidade. "Atendemos cerca de 80 crianças
por dia, e na maioria das vezes são casos

de gripe", comenta. Segundo ela, a orien
tação é para que ao detectar os sintomas
de gripe ou resfriado, as pessoas procu
rem, de preferência, um posto de saúde
ou consultório médico. "O pronto-socorro
deve atender urgências t:; emergências. A
criança deve ser encaminhada para cá em
caso de febre alta, que não cessa", explica.

A enfermeira sugere ainda que as mães,
não recorram à automedicação e que evi
tem levar os filhos para a creche em caso

de gripe. "A gente orienta para que as mães

mantenham a casa ventilada, arejada e

cuidem ainda mais da alimentação dos fi
lhos neste período. As crianças com gripe
não devem ser levadas à creche, para não

,

disseminar o vírus", alerta.
.

Lavar as mãos frequentemente, não

compartilhar objetos pessoais se esti
ver com sintomas de gripe e cobrir boca
e nariz com lenço descartável ao tossir e

espirar também são maneiras de prevenir
gripes e resfriados.

-

ATENÇAO COM
CRIANÇAS E IDOSOS

.. � Os cuidados de higiene devem ser ain-
da maiores corri crianças e idosos. Reco
menda-se que, além de incentivar a lava

gem das mãos, os brinquedos e objetos
de uso comum sejam lavados com água
e sabão ou higienizados com álcool gel.
Já para os idosos, o perigo está nas com

plicações advindas com a gripe, como a

pneumonia e agravamento de doenças
crônicas como hipertensão e diabetes.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

As crianças com
gripe não devem
ser levadas à

creche, para não
disseminar o

vírus.
LUCIANE MAHLSDT,

ENFERMEIRA

"
PIERO RAGAZZI

João, de apenas seis anos, precisou ser levado ao hospital devido a sintomas de gripe. Mãe temia que quadro fosse mais grave

PIERO RAG�ZZI

, FRIO E CHUVA ALTERAM HÁBITOS DOS CONSUMIDORES

Aumenta procura por aquecedores
A combinação frio e chuva têm

refletido nas vendas das lojas, prin
cipalmente de eletrodomésticos.
Itens como cobertor, máquina de
secar roupa e fogão à lenha já es

tão entre os mais procurados pelos
consumidores. Mas são os aque
cedores elétricos que viraram uma

verdadeira "febre" entre as famílias
da região. "Comprei um para o

meu quarto e um para o quarto da
minha filha. Está muito frio, prin- Os meteorologistas esperam
cipalmente durante a noite, agora aindamais frio nos próximos dias
a gente vai dormir melhor", conta no Estado. A terça-feira deve ini-'
a conselheira tutelar Nilda Lindnr, ciar gelada ao amanhecer, mas

32 anos. Na loja, ondeNilda encon- a previsão indi-ca temperaturas
trou o equipamento, são vendidos mais amenas para o período da
de seis a dez aquecedores por dia. tarde. Os termômetros marcam
Os preços variam de R$ 54,90 a R$ entre 14 e 23 graus em Iaraguá
180. Em outra rede de lojas, so- do Sul. Na quarta-feira, o sol deve
mente na última quinta-feira, um predominar na região, com tem

dos dias mais frios do ano, foram peraturas entre 17 e 27 graus. No
comercializados dez aquecedores. fim da semana, a chuva pode dar
'� procura tem sido alta porque uma trégua, mas as temperaturas
tem feito muito frio. Depois dos voltam a cair, podendo chegar a
aquecedores, o que mais sai são as oito graus, '

.. "", '" .i. .. ._.... • ..: ..
'

.. �..... __ '. -10. .._ .. ",I .. ,;!

secadoras de roupa, por causa da

chuva, e os fogões à lenha", comen
ta a vendedora, IvoneteAugustin.

A terça-feira (leve iniciar
gelada ao amanhecer, mas a
previsão indica temperaturas
mais amenas para o período
da tarde. Os termômetros
marcam entre 14 e 23 graus

em Jaraguá do Sul.

Ivonete comprou dois aquecedores na
manhã de ontem, para espantar o frio
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Program.ação
para festejar
os134anos
Comemoração atinge ponto alto

durante o próximo fim de semana

JARAGUÁ DO SUL

Faltam apenas.cinco dias

para que Jaraguá do Sul
complete mais um ano de

fundação. Por isso, julho
é pautado por eventos

inspirados pela data.

Aagenda
oficial começou

em junho, com a aber
tura de duas exposições,
e segue até o último

sábado deste mês. Ao longo das

próximas duas semanas, os ja
raguaenses vão poder se divertir

em atividades esportivas, cultu

rais e solenes. Na quinta-feira, por
.

exemplo, tem aprimeira edição do
Passeio Ciclístico Noturno. A saída

está marcada para as 19h, na Pra

ça Ângelo Piazera, no Centro. Um

pouco antes, às 16h30, tem ainda

a inauguração do Centro de Edu

cação Infantil Almida Dalcanali

Bertoli, no Nereu Ramos.

Depois, na sexta-feira, é a vez

da Associação Recreativa Rio da

Luz organizar a Noite das Sopas,
no Salão Barg. Os pratos são ser

vidos a partir das 19h. De 23 a

25, o Colégio Marista São Luís

também realiza o Campeonato

Estadual Master de Voleibol. En

tre isso, no sábado, 24, ocorre o

Baile do Atirador, na Sociedade

Independência, e o projeto "Fes

tejando com Iaraguá um dia de

lazer". A Pundação Cultural leva

a iniciativa à comunidade Vila

Machado, no Nereu Ramos.

Geral 9

Sessão cívica é no
domingo, dia no qual
as comemorações
se concentram no

Centro Histórico.

Para completar a lista de ati

vidades programadas até o ani

versário, no domingo, 25, às 9h,
.

acontece a sessão CÍvica dos 134

anos do município. O ato ainda

conta com uma homenagem aos

ex-ferroviários da cidade e com

uma retreta liderada pela banda

Trernl, de São Bento do Sul. Em

seguida, às llh, o Centro Histó

rico recebe a Lino s Orquestra, o
grupo Tal's Buam, às 13h30, e o

Portal Gaúcho, às 17h. Tudo isso,
envolvido por mais uma edição
do Encontro de Etnias. Às crian
ças, o passatempo é nos brinque
dos a serem instalados no local.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

.. Agenda segue até 31 de julho'
Depois das cornémorações do dia 25 de

julho, dia no qual Jaraguá do Sul comemo
,

ra 08 134 anos de fundação, a população
ainda pode festejar a, data por mais uma

,
semana. Na terça, quarta e quinta-feíra.,a
Faculdade Jangada, a Arweg ê a Duas Ro

das, respectivamente," recebem as oficínás
, de trabalho do projeto "Sonho de férias",

daAssociação Empresarial.

i'

"Além disso, ainda ocorre 'a inauguração
das obras' do Centro de Educaeão Infan

tilWo]fgan,gWeege, no bairro Bana do Hiq
Cerro, às 16h do dia 29. No sábado, 3D, tem
"; ,U

o programa "Dormindo com os livros", naBi-
bliotecaPúblicaRui Barbosa. E, no domlngo,'
31, à apresentação da banda Serotonína, no
Centro Histórico, e a etapa final do 18° Festi

val daCanção, noParque de Eventos.

I� gestão urbana. Jaraguá
compete no primeiromundo
com seus produtos industriais,
mas urbanisticamente deixa a

desejar.Planejamento urbano há,
mas é preciso implementá-lo".

OSMAR GONTHER,"ENGENHEIRO CIVIL E
ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO URBANO

"laraguá do Sul precisaria
.

melhorar no que diz respeito
ao planejamento e aos

investimentos públicos em todas

as áreas e em todos os níveis,
.municipal, estadual e federal".

DURVALMARCATTO JUNIOR,
PRESIDENTE DA ACIJS

"Um das coisas que deveria
melhorar é a participação da
população nos eventos culturais
e políticos da cidade. Precisamos
levar a universidade para fora do

ambiente universitário".

"Iaraguá do Sul deveria
sermelhorada naparte da
mobilidade urbana. Hámuitos

problemas nessa área e, por isso,
precisaria de investimentos que a
abranjam como um todo" .

"Precisamos demais áreas de
lazer para os nossos jovens e
também demais investimentos

na área de tecnologia, com
.

avanços na cobertura de internet,
telefonia e TV a cabo".

VICTOR DANICH, GERENTE
EXECUTIVO JARAGUATEC

WANDERLEl PASSOLD,
PRESIDENTE CDL

PEDRA SANTANA,
REITORA DA UNERJ

'I fi, "51'S; E 5 Me Eie i' eM
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FOTOS PIERO RAGAZZI

Número de visitantes e de movimentação financeira ainda não foi oficialmente contabilizado

E IA

Balanço é positivo,
mestl10mm chuva
Mais de R$ 10 milhões em negócios foram gerados
JARAGUÁ DO SUL menor que em 2008, por c�usa

do frio e da chuva, mas o balan
ço que a gente faz do evento é

positivo", afirma o presidente da

Apevi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu) e um dos organizadores
da feira, Edson Schmidt.

Neste ano, ainda não se sabe

quantas pessoas passaram pela
Arena, mas foram cinco dias de
evento, 79 expositores e atrações
para toda a família. "No sábado
e domingo, dias em que distri
buímos gelatina e sorvete para
os visitantes, recebemos omaior
público", adianta Schmidt.

Contabilizados os números

atingidos em 2010, os organi
zadores já começarão a pensar
no evento de 2012. "Realizamos
uma pesquisa de satisfação com
os expositores e com o público,'
em geral. A partir desta pesqui
sa' vamos pensar o que repetir e
o que melhorar na próxima edi

ção", comenta.

A chuva atrapalhou, mas
não iI�pediu.o sucesso de

.

mais uma edição da Expo,
feira de negócios do Vale
do Itapocu.

O
evento, que iniciou na

última quarta-feira e en

cerrou no domingo, na

Arena Jaraguá, atraiu vi
sitantes de toda a região e mo

vimentou pelo menos R$ 10 mi
lhões em negócios. "Não ternos
ainda os dados oficiais. Mas
conversando com os exposito
res já percebemos que as ex

pectativas de movimentação fi
nanceira foram atingidas. Já era
esperado que o público seria

Em 2008, a feira teve um pú
blico de 43 mil pessoas, 43,6% a

mais que em 2006. Foram gera
dos R$ 8 milhões em negócios.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Mau tempo atrapalhou a movimentação de visitantes. Mas organizadores dizem que evento foi positivo

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO E
CANCELAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA

Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda EPp, portadora do CNPJ
08.945.050/0001-53, localizada áAvWaldemar Grubba, 1400 - Baepen
di - Iaraguá do Sul/SC, pelo presente comunicado, torná público que
procedeu à revogação e cancelamento de procuração pública, a partir
desta data, à procuração passada em (17/04/2008) que nomeou como

procuradora Patrícia Ehrnke Enke, Brasileira, Casada, Analista de RH,
portadora do RG 3.440.215-2., CPF 003.752.699-59, residente e domici
liada á Rua Arthur Ehrnke, 284 - Jaraguá do Sul/SC, para representá-lo
na prática todos os atos necessários à execução de retirada de alvarás de

depósitos judiciais junto a 10 e 20 vara do trabalho de Iaraguá do Sul/SC,
assim como efetuar os respectivos saques de valores nos corresponden
tes bancos indicados pela Justiça, cujo prazo de validade era indetermi
nado, ficando amesma cancelada em definitivo.

Iaraguá do Sul, 13 de Julho de 2010.
Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda EPP.

CNPJ: 08.945.080/0001-53

EDITAL DE INTIMAÇÃO.
REPúBLICAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá doSul-
.

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589 • Telefone:

(47) 3273-2390 •Horário deFWl.cionamento:09:00h às 18:00h
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relaciona
dos, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no triduo legal (3
dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo,
sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceítartem); ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localiza
ção incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) 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.

Sacado: EliSABETE FUCK Endereço: RUACARLOS HARDT BL 9 AP 34 2600 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-580
Credor:ANDREIA JUNIOR I llDAME Portador: BANCO !TAU SA Espécie:DMI - WTitulo: 914 - Motivo: falta de paga-
mentoValor: R$ 45,00 - Vencimento: 10/06/2010 - Apontamento: 150893/2010

.

Sacado: MARIO MARCOS RElSER JUNIOR Endereço: RUA JOSENARlDCH 1067 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-
790 Credor: ORTO &ARTE ODONTOWGIA llDA Portador: BRADESCO Espécie: DSI - WTitulo: IN3-02 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 70,00 - Vencimento: 15/06/2010 - Apontamento: 151197/2010

Sacado: JOj\O MARCEW ESPINDOLA FURIANETO Endereço: RUA ALFREDO CARLOS MElER 125 - CENTENARIO
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-640 Credor: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. Portador: RICARDO CLERlCI Espécie:
CBI - W Titulo: 131015581 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 827,33 - Vencimento: 16/05/2008 - Apontamento:
151356/2010

.

Sacado:MONICADOS SANTOS Endereço: ESTRADA ISABEL 3570 - ISABEL - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: BV
FINANCEIRAS/A-C.EI. Portador: RICARDO CLERlCI Espécie: CBI - N°Titulo: 131027263 - Motivo: falta de pagamento

������_�:���:��_��������:�:_��_�����?_��_���_��������:_������!:��_� L ., .

_

Sacado: CtJARLENE DAlANE ZINKWEIRICH Endereço: RUAALVIN CARLOS KRUGER 149 - BARRA DO RIO CERRO
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89010-000 Credor.ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL llDA Portador:ABS EMPRE
ENDIMENTO MERCANTILITDAEspécie: LC - N'Titulo: 619418 (14-15/24) - Motivo: falta de pagarriento
Valor: R$ 556,08 - Vencimento: 01/07/2010 - Apontamento: 151361/2010

Sacado: JULIANA P. J. HAUSEN Endereço: RUAMARINAFRU1UOSO APTO 704 300 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC
- CEP: 89251-500 Credor: ZIMMERMANNE DANIEL DECORACOES LIDAM Portador: CAIXAECONOMICA FEDERAL
Espécie: DMI - N° Titulo: 030520102 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 255,60 - Vencimento: 29/06/2010 - Aponta-
mento: 151366/2010 \

.

Sacado: VIAANJO IND. COM. CONFECCOES llDA ME Endereço: RUA DONAMATILDE SAIA 2200 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89256-280 Credor: FAVO MALHAS ITDA Portador: BANCO REALEspécie: DMI - N°Titulo: 130/C - Moti-
vo: falta de pagamentoValor: R$ 401,64 - Vencimento: 30/06/2010 - Apontamento: 151472/2010 .

-�.�-�--------------------------------------------------------------------------------------------_ .. _-------------------------------------

Sacado: JANDIR DIAS E CIA llDAME Endereço: RUABERTHAWEEGE 540 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-500
Credor: FRIGORIFICO RlOSULENSE SA Portador: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Espécie: DMI - N° Titulo: 09893201 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 76,17 - Vencimento; 15/06/2010 - Aponta
menta: 151583/2010

Sacado: GIlMAR lUfA Endereço: RUA GERHARDT MULLER 857 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: Credor: VENTUS
PNEUS IMPORDillORA E DISTRIBUIDORA Portador: BRADESCO Espécie: DMI - N° Titulo: 10686/7 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 1.110,00 - Vencimento: 28/06/2010 - Apontamento: 151627/2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------_-------------�------------------------

Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PROD AL LIDA Endereço: R LEOPOLDO MANKE 230 - CENTRO - JARAGUÁ DO
, SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: FSSAIND E COM DE PROD ALlMENTICIOS llDA Portador: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL Espécie: DMI - N° Titulo: 2326/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.181,00 - Vencimento: 02/07/?010 -

Apontamento: 151764/2010

Sacado; ClT ADMINISTRADORADE BENS llDA Endereço: RUA JOSE EMMENDOERFER 355 - NOVA BRASILlA - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-000 Credor: CAlOMAR IND LAGES PREMOLE COMMAT Portador: CAIXA ECONO
MICAFEDERALEspécie: DMI - N'Titulo: 00104 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 315,00 - Vencimento: 02/07/2010
- Apontamento: 151771 /2010

Sacado: ASS POEThS E ESGRIT INDEPDE JARAGUAEndereço:AVMALDEODORO DA FONSECA 1438 - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: NOVA LETRAGRAFICA E EDITORAUDA Portador: CAIXAECONOMICA FEDERAL
Espécie: DMI - W Titulo: 10535/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3;900,00 - Vencimento: 02/07/2010 - Aponta
rnento:151776/2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------,--------------------------------------

Sacado: PRE MOLDADOS LOPES llDAEndereço: R 122656 - TIFAMARTINS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEF: 89252-000
Credor: JDS GUINDASTES EAUTOM INDUSTRIAL LIDA Portador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Espécie: DMI - N°
Titulo: 004153/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.463,24 - Vencimento: 05/04/2010 - Apontamento: 151781/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sacado: FLAVIO SANTANADE PROENCAEndereço: RUA FRANCISCO DE PAUlA 2153 - CHICO DE PAULA - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: Credor: JARAGUA EMPREENDIMENTOS LTDA Portador: JARAGUAEMPREENDIMENIDS llDA
Espécie: NP - N°Titulo: 04/04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.512,15 - Vencimento: 18/12/2009 - Apontamento:
151783/2010

Sacado: HEVERTONT. DEBRITO FERNANDES Endereço: BERNARDODORNBUSCH, CASA 2330 - JARAGUÁDO SUL
SC - CEP: 89256-100 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN trn Portador: UNIBANCO
UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA. Espécie: DMI - W Titulo: 21042 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 173,00
- Vencimento: 06/07/2010 - Apontamento: 151795/2010

Sacado: COMERCIAL ROUPAS NR Endereço: R JOSE NARLOCH 3102 - JARAGUÁDO SUL�SC - CEP: 89253-970 Credor:
UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Portador: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA
Espécie: DMI - W Titulo: 4016/05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 781,00 - Vencimento: 06/07/2010 - Aponta
rnento:151801/2010

Sacado: CEliO BATIS'D\ GONCALVES Endereço: RUAESMERALDINA JUNKES KLEIN 90 - VIIA LENZI - JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP: 89252-610 Credor: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Portador: GOES &
NICOlADELUADVOGADOS ASSOCIADOS Espécie: CBI - N'Titulo: 20013626315 - Motivo: falta de pagamento

.

Valor: R$ 7.904,68 - Vencimento: 19/11/2009 - Apontamento: 151817/2010
-----------------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sacado: ODINIRKLEINDISTRIBUIDOR-ME Endereço: RUAJOAQUIM FRANCISCODEPAUlA - JARAGUÁDO SUL-SC
- CEP: 89254-710 Credor: AGM COMERCIO DE PRODUTOSALIMENTICIOS LIDA EPP Portador: BANCO DO BRASIL
SA Espécie: DMI - N° Titulo: 000325/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 284,5Q - Vencimento: 10/07/2010 - Apon-
tarnento:151850/2010

.

,

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

Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PROD AL llDA Endereço: R LEOPOLDO MANKE 230 - CENTRO - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: FSSA IND E COM DE PROD ALlMENTICIOS llDA Portador: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL Espécie: DMI - N° Titulo: 28504 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 875,00 - Vencimento: 05/07/2010 -

Apontamento: 151895/2010

Sacado: SAULOWENNIGKAMP Endereço: RUA TOMAZ FRANCISCO DE GOl - NOVA BRASILl - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89252-170 Credor: SERVICOS DE lATOARIA E PINTURAARIALDO IlDAM Portador: HSBC BANK BRASIL
SA BANCO MULTIPLO Espécie: DMI - W Titulo:-0666/6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 406,20 - Vencimento:
08/07/2010 - Apontamento: 151906/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sacado: MARILlARODRIGUES PADlUfA Endereço:ALWIN ENKE - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-040
Credor: CENTRO DE· FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN irn Portador: UNIBANCO-UNIAO DE BAN
COS BRASILEIROS SA. Espécie.'DMI - W Titulo: 25385 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 245,00 - Vencimerito:
08/07/2010 - Apontamento: 151913/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 20/07/2010.

Jaraguá do Sul (SC), 20 de julho de 2010.
Manoel Gustavo Griesbach

Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 21

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cooperação,
Brasil-Israel

,
,

,

Em 2007, Brasil e Israel assinaram um

memorando de entendimento em relação à

Cooperação Bilateral em Pesquisa e Desen

volvimento Industrial no setor privado. O

resultado é uma iniciativa coordenada pelo
Ministério do Désenvolvimento, Indústria e

'

Comércio Exterior e pelo Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento Industrial Israelense. As

empresas brasileiras interessadas em desen

volver trabalho em parceria" com empresas

israelenses podem encaminhar proposta de

cooperação ao ministério. O edital e formu

lários podem ser encontrados no site.

Expo 2010
Embora.os números deste evento ainda

precisem ser analisados em profundidade,
não resta,amenor dúvida de que foimuito

positivo apesar do tempo ruim que mar

cou todos os dias da feira. A visitação foi
bastante intensa e as empresa mostraram

uma diversidade muito grande de produ
tos, o que sempre surpreende. Parabéns
aos organizadores pelo brilhante 'trabalho.

Fusão
A onda das fusões chegou ao,setor vare

jista de material de construção. A Casa Shaw
- principal rede do ramo no Estado do Rio

de Janeiro- juntou-se ao grupo goiano Ten

dTudo. A empresa resultante da fusão vai se

chamar BR Home Centers e será a quinta no

ranking. A nova empresa começa com fatu

ramento anual de R$ 500 milhões, sendo R$
300 milhões da TendTudo e R$ 200 milhões

.

da Casa Shaw.Aabertura de capital, com lan

çamento de ações em Bolsa, está nos planos.

Mercado Regional

Lourival Karsten

Havan de Itajaí
Devido à falta de alvará de construção, em função

de uma ação de uma empresa que se dizia proprietária
do terreno comprado em leilão da' Justiça Federal pela
Havan, as obras estavam paradas, Solucionadas estas

pendências com decisão judicial, iniciaram as obras da

megaloja que será uma das 'maiores da rede, com seis

milmetros quadrados de área construída e investimento

de R$ 20 milhões. Sua estrutura contará com 500 vagas

de estacionamento, playground e cafeteria. A nova filial

irá gerar 300 empregos para a cidade.'

Seara vai à China
AMarfrig relevou o plano de levar a marca Seara para o merca

do chinês, isto é, substituir as exportações de produtos in natura

por produtos industrializados que levam amarca criada em nosso

Estado. Enquanto isto, a marca dá seus primeiros passos na inter

nacionalização no mercado argentino e europeu.

Vazamento custa caro
O vazamento causado pela explosão de uma das plataformas

petroleiras do grupo britânico BP no golfo do México já custou
a ele US$ 3,95 bilhões, segundo anunciou ontem a empresa. A

soma inclui os gastos do grupo para conter e limpar o petróleo
derramado e as indenizações pagas aos Estados e às autorida

des federais. A BP recorda que aceitou criar um fundo de US$

20 bilhões para indenizar as vítimas, mas destacou que ainda

é cedo para calcular o montante final da catástrofe. A explo
são que deu início ao vazamento ocorreu em 20 de abril. Só na

quinta-feira da semana passada, pela primeira vez, a empresa

conseguiu conter o derramamento. No entanto, o governo dos

EUA suspeita de novo vazamento.
'

INDICADORES

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER,- SC

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br -

site:http://www.schroeder.sc.gov.br
AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE No 02/2010 - FMS

PROCESSO N°. 35/2010-FMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com for

necimento de mão de obra, materiais e equipamentos), de ampliação e reforma

da Unidade de Saúde II - Centro no município de Schroeder/SC, conforme pro

[eto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e cronograma físico - finan

ceiro em anexos, parte integrante deste instrumento convocatório e conforme

Convênio nO. 18.787/2009-9, com a Secretária de Estado de Desenvolvimento

Regional de Jaragua do Sul.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 26 de julho de 2010

às 08h45min.
Abertura do Processo: 26 de julho de 2010 às 09h. '

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas

junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e

das 13h30min às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@
schroeder.se.gov.br

Schroeder, 19 de julho de 2010 .

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Universo TPM

Elijane Junq
BISCOITO
DA SORTE

Bate
nele

Um
conhecido meu,

na faixa dos 40 anos,
apanhou de mulher
e me contou os de

talhes da agressão. "Primeiro
.

foi um soco no olho esquer�

do, daqueles de cegar. Um
chute na boca do estôma

go de tirar o fôlego, literal
mente. Para terminar, uma
cotovelada na costela, para
uivar de dor". Segundo ele, a
malvada não vestia nenhum
uniforme de ninja. Mas um
pijaminha do ursinho Puf. E

para encerrar a briga, ainda
na cama, ela pulou sobre ele,
rindo e dizendo: "adoro dor
mir com você, papai". Coisa
linda, ter filhamenina.

ÉGA! ABANDONA!
Esse negócio de comprar roupas extravagantes

e repeti-las em muitas ocasiões. Olha só amiga, ou
você pode se dar ao luxo de, frequentemente, com
prar esse tipo de roupa sem precisar repetir as peças,
ou ainda comprar de vez em quando e dar uma cus
tomizada ao repeti-la... Mas comprar aquela jaqueta
toda transada e não tirá-la mais do corpo, isso não!
Claro, você pode comprar tudo o que quiser, mas
sempre estando alerta para não ir do trabalho à ba
lada com amesma roupa, ok?Abandona!

OBA! SE O A!·
Nos brincos pequenos, colega. Agora com

a onda dos cachecóis e golas altas, nada mais
fashion que usar brincos menores. Aposte nas pé
rolas ou nas pedras. Um brinco bem básico que
completa maravilhosamente o visual do inverno.
Se joga no delicado, amore!

LORD CAFA ·RESPONDE
e

P: Lord, sou bastante recatada e até meio tí
mida. Mas é eu sair na rua para que os homens
comecem a virar' o pescoço e alguns até são bas
tante inconvenientes com suas cantadas. Eu me
visto moderadamente, com saias nem tão curtas

e calças não muito justas. Eu sei que faço o tipo
gostosona, mas não gosto de ser vista como um

filé. Como me portar?
R: Conheço muita loj� que vende roupa de se-

nhora e talvez trocar <a saia e o jeans por um vesti
do de matrona ajudaria. Ok, vamos falar sério: se
você diz que é recatada, imagino que não fique
olhando e dando pelota para qualquer um. E diz

que se veste decentemente, que anda bonito e

suave, então não írnaglno o que você possa mu

dar. Moça, eu sei na pele como é chato ser gosto
so. Acostume-se. Eu já nem ligo mais pa'rá essas

.
devassas que me cercÇ)m.

.

.,

/

Tente ser mais agressivo.

TRICOTANDO

Á

CTRL C + CTRL V
Das coisas que os homens odeiam:

Carregar coisas - Deus fez o homem para carregar arco e flecha
e na falta deles, coisa alguma, Uma coisa aparentemente prosaica,
mas que nos fere profundamente. Qual homem tem aptidão genética
para carregar pacotes, sacolas, fardos, filhos, ou qualquer outra coisa

que signifique não ter os dois braços livres? Desconfie de qualquer
homem que ande com uma, ou duas mãos ocupadas, pois no míni
mo é um metrossexual com vergonha de admitir publicamente que
depende de uma pochete mais do qu� o ar que respira. .

(www.blogpaedia.com.br)
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Paramodificara forma de olhar
Curso ensina a observar o mundo de forma diferente e a abrir novos horizontes
JARAGUÁ DO SUL

A partir desta quarta-feira,
quem quiser aprender noções
básicas de fotografia digital
pode participar de um workshop
que acontece na Scar.

As
aulas, que serão ministradas

,

pelo fotógrafo Fabiano Souza,
mais conhecido como Chan,
são direcionadas a quem ain

da não sabe muito bem mexer com a

câmera e precisa desenvolver um olhar

fotográfico. É preciso ter máquina pró
pria, mas não necessariamente uma

profissional - outra característica im

portante de um fotógrafo amador é sa

ber explorar os recursos de um equipa-
;. mento comum.

Além da abordagem dos princípios
básicos da linguagem, luz e composi
ção; o curso também tem como objetivo
dar uma ideia geral do mercado de tra
balho. "Fazemos exercícios para treinar
o olho e aprender a ler fotografias. Não
que isso seja uma falta grave, mas ain
da existem pessoas que são analfabetos

visuais", explica o fotografo e professor.
Para ele, hão basta conhecer a técnica, é
preciso ter um olhar treinado.

Fazem cerca de dois anos que Chan

começou a dar cursos periódicos na

Scar - com fotografia, no entanto, ele
trabalha há cerca de dez anos, e foi
autodidata. O diploma ele só deve ga
nhar no ano que vem, pelo curso de
Artes Visuais. "Acho mais importante
formar-se nesta área do que em uma

outra clássica, de fotografia mesmo. É
preciso estar ligado ao que acontece

em volta, para não se fechar em um só
mundo", justifica o fotógrafo, que con
sidera o estudo e a pesquisa como as

principais chaves para se atualizar no
mundo da fotografia.

Quem tomar gosto pela arte pode par
ticipar de um curso mais avançado, que
Chan vai dar no Senac logo em seguida.
Na Scar, as aulas vão do dia 21 ao dia 24
de julho, e custam R$ 180 que podem ser

divididos em duas parcelas. Informações
específicas sobre os horáríos e a inscrição
pelo telefone (47) 3275-2477.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.lir

INTENÇÃO É DAR NOVO USO A MATERIAIS QUE IRIAM PARA O LIXO

Centro precisa de doações para aulas
':;Restos de tecido, peças de bi-

.juteria, botões,
.

zíper, restos .de
linha, roupas usadas e, qualquer
pedaço demadeira. Materiais que
poderiam estar' indo para o lixo

ganham um novo uso na oficina
de arte e marcenaria, que é mi
nistrada no Centro de Referência
do Idoso de Jaraguá do Sul.

Esses materiais, no entanto,
andam em falta. "A Prefeitura

ajuda, às vezes, mas a intenção
principal é tirar esse lixo da rua,
atentamos principalmente para

a reciclagem", explicaaresponsá- confeccionam brinquedos que
yel\'pel� oficina, Iô Barbosa, Entre posteriormente se tornam pre
todas asdoações q\le"P9G�m ser" sentes ou até mesmo uma fonte
feitas, as mais importantessão as

a, de renda extra. Em setembro,
lascas de madeira e as bijuterias, um desfile será feito com algu
que segundo Iô podem ser usa- mas das roupas produzidas du-
das em quase todos os trabalhos. rante as oficinas.

,
'

Durante as aulas, que fazem As doações' podem ser en-

parte das atividades do Centro tregues no Centro de Referência
há cerca de dez anos, os alunos do Idoso, que fica na rua Marina
aprendem a reutilizar os mate- Frutuoso, número 740, no Cen
riais criando peças de artesana- troo A lista completa de materiais
to, roupas confeccionadas com e mais informações com Araci,
vários tecidos e consertam e pelo telefone (47) 3370-7562.

PIERO RAGAZZI

---

Alguns dos objetos que são construídos durante as aulas ficam no Centro de Referência do Idoso

"
Não que isso

'seja grave, mas
ainda existem
pessoas que

são analfabetos
visuais

fABIANO SOUZA,
fOTÓGRAfO

"

Chan começou a dar cursos
periódicos na Scar há dois
anos, mas já trabalha com

fotografia há dez anos

Abertas inscricões para
.

�.

curso de informática' ,

_' Oferecer uma oportunidade de

qualificação para quemcstá fora do
mercado de trabalho. Essa é a inten

ção de dois novos cursos que serão
ministrados no Instituto Federal de
Santa Catarina,' através de um tra

balho conjunto' entre a Secretaria
de Indústria, Comércio e Turismo
de Jaraguá do Sul e o PNQ (Plano
Nacional deQualificação, doMinis-
tério da Educação).

A princípio, serão duas turmas
com 30 vagas cada: "Montagem e

manutenção de rede e de micro

computadores e "Programação
de bancos de dados". Caso todas
as vagas sejam preenchidas, outra
turma pode ser aberta. As inscri

ções' que começaram ontem, vão
até o dia 30 deste mês, e as aulas

, devem acontecer entre 2 de agos
to e 11 de outubro.

O conteúdo ainda está sendo
montado pelos professores e

_
as

apostilas devem ficar prontas nas
próximas semanas. As aulas, que
serão divididas entre 210 horas de
conteúdo específico e 40 horas de

, formação humana, terão apoio de
um laboratório para que o conte

údo seja aplicado.

Segundo o secretário da In-
. "

.

dústria, Comércio e Turismo,
Célio Bayer, profissionais desta
área estão sendo cada vez mais

requisitados na região. "A área
de serviços é uma das que mais
cresce, e tudo depende da infor
mática. Antes de abrir os cursos,
conversamos com as empresas e

esses profissionais são muito bem
vindos", ressalta o secretário.

tiA área de serviços é
uma das que mais cresce,

e tupo depende de'
informática".

duo BAVER, SECRETÁRIO

Os cursos são gratuitos. Para
participar é preciso ter comple
tado ou estar cursando o ensino
médio e ter conhecimento prévio
de informática. Para se inscrever,
é preciso apresentar CPF, carteita
de identidade, comprovante de
residência e carteira de trabalho
no Sine (Sistema Nacional de Em
pregos) Iaraguá do Sul, que fica na
rua Expedicionário Gumercindo
daSilvaIfil, no Centro.
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CRÔNICA
SÁBADO
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E O livro brasileiro?

Comparando
as listas de livros mais vendi

dos de duas das grandes revistas semanais
de informação brasileiras, chamou-me a

atenção o fato de que na categoria ficção,
não há nenhum livro de autor brasileiro nas pri
meiras dez colocações. Na categoria "não-ficção"
até há alguns, mas daí, é claro, não estamos falan
do de literatura - esses livros falam de auto-ajuda,
política, moda, etiqueta e até história. Nos dez
livros infantojuvenis mais vendidos, de novo, ne
nhum autor nacional.

Isso é uma evidência de que -

o leitor brasileiro, que já não lê
tanto quanto deveria, seja pelo
preço do livro, seja pela educa
ção ou falta dela, não gosta de
ler os autores da terra.

E a ausência de escritores
brasileiros entre os mais lidos é comum, em

qualquer época. Lá de vez em quando aparece
um, mas na maior parte das vezes é na categoria
não-ficção. Por que será que brasileiro compra
quase só livros importados?Porque sãomelhores?
Temos obras de escritores nacionaismelhores do

que muito enlatado. Mas é claro que quem só lê
autores estrangeiros não sabe, porque não leu o
autor da terra e não pode comparar.

Talvez porque o livro importado tem muito
mais divulgação, já vem com o pacote de di

vulgação completo e com status de best seller.

Há, até, leitores que só compram os livros que

estão na lista dosmais vendidos. E sabemos que
a compra, em muitos casos, é influenciada por
essas listas, que queremos crer sejam honestas
e não tentem apenas induzir o leitor a comprar.

As editoras brasileiras deveriam, talvez, tra
balhar mais as obras de escritores da terra. Mas
se é tão mais fácil vender os enlatados, que já
vem com um rastro de sucesso - que nem sem

pre é verdadeiro - para que gastar energia e di
nheiro com os daqui?

Não que alguns dos livros

estrangeiros não tenham va-

10r' mas o livro é negócio para
as editoras'e elas dão prefe
rência para aqueles que as

diversas mídias ajudam a di

vulgar. Sem despesa para elas.
Nós, leitores, deveríamos

ser menos sugestionáveis e darmais valor à pra
.

ta da casa, que pode sermellior que o enlatado.
A literatura brasileira contemporânea tem um

acervo com quantidade e qualidade, de auto

res consagrados e talentosos que merecem ser

prestigiados. E novos nomes estão sempre sur

gindo' apesar do pouco apoio aos iniciantes, por
parte das editoras, principalmente as grandes.
Ainda bem que existem pequenas grandes edi
toras como a Hemisfério Sul, por exemplo, que
tem revelado novos talentos literários da terra.

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com

LANÇAMENTOS

CLIC DO LEITOR

o Pudim é um cãozinho da raça Pug. Ele émuito sapeca, apesar de ter
apenas seis meses. O clic é do leitorCarlos Eduardo de Jesus.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Eclipse (teg) (14h, 16h30, 19h, 21h30

- todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• Encontro Explosivo (Leg) (14h40,
16h50, 19h, 21h10 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Toy Story (Dub) (14h20 - todos os dias)
• Eclipse (Leg) (16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Encontro Explosivo (Leg) (14h15, 16h45,
19h15, 21h35 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Eclipse (Leg) (13h40, 16h20, 19h, 21h45 -

todos os dias)
• Cine Mueller 3
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h, 18h, 20h,
22h - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Encontro Explosivo (Leg) (14h10, 16h40, 19h,
21h40 - todos os dias)
• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h20, 17h, 19h20,
21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, 16h20, 18h40,
21h10 - todos os dias)
• Cine Garten 4
• Eclipse (Leg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 -

todos os dias)
• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, 16h10, 18h50,
21h30 - todos os dias)
• Cine Garten 6
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h, ,

18h, 20h, 22h - todos os dias)
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h, 18h, 20h,
22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Encontro Explosivo (teg) (14h10, 16h40, 19h,
21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, 17h, 19h20, 21h20 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Eclipse (Leg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Plano B (teg) (21h10 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, 16h20, 18h40

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Eclipse (Dub) (13h30, 16h10, 18h50,
21h30 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Viviane liga para Gilmar e pede ajuda para

não ir à festa com Ricardo. Mateus e Dalva se bei

jam. Jane tenta poupar Vanessa, mas Breno conta

a verdade sobre Jardel para a irmã. Vicente, Rute,
Virgínia, Manoel e Robson se reúnem com os mora

dores do Morro Dona Ivone para promover a limpeza
da comunidade. Daniel fica feliz com o mutirão dos
moradores, Sofia conversa com Suely e acredita que
Vicente está saindo com Virgínia. Ricardo e Gilmar

entregam a vltôría/vivlane os documentos para que
ela possa estudar. Jáne tenta conversar com Vanes

sa. Sofia liga para Vicente e Virgínia atende.

TI TI TI

Jacques e Ariclenes se enfrentam na porta do

ateliê. Julinho se apresenta a Gustavo e deixa Os

mar sozinho com o pai. Jacques tenta acalmar as

clientes pelo atraso no desfile. Jáqueline assume a

organização do desfile e salva Jacques. Osmar dis- .

cute com o pai. Thaísa e Valquíria desfilam com as

outras modelos. Marcelá diz a Renato que a gravi
dez foi alarme falso. Luti consegue um emprego na

lanchonete da faculdade para Gabriela. Valquíria vê

Luti na faculdade e se aproxima para tirar satisfa

ção. Jacques vai a um restaurante com Jaqueline e

encontra Ariclenes. Orlando tem um ataque fulmi

nante do coração. Osmar se prepara para viajar e
Marcela pede para ir com ele.

PASSIONE

Clara finge estar ofendida com Gemma, e Totó a

defende. Francesca mente para Adamo e tenta con

vencê-Io de que conseguiu um novo emprego. Mauro e
Diana se divertem na praia e aproveitam o tempo para
namorar. Diógenes se preocupa com o envolvimento

do filho com Diana. Gerson se irrita com Melina. Stela

se desespera ao descobrir que Danilo viajou para a

Itália. Jéssica fica furiosa ao descobrir que Berilo saiu

com Jackie e demite a secretária. Gemma desconfia

que Clara esteja planejando algo para tirar Totó de

casa à noite. Francesca surpreende Adamo ao encon

trá-Ia no hotel. Melina leva Fred para sua casa.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Guilherme leva torta de chocolate para Diana na

barraca. Ellen fala para Silvio.que acha que Guilherme

está escondendo alguma coisa deles. Patrícia cansa

de esperar por Lincon e vai até a Folha da Corredeira,
Clorís afirma que ele não tem nada a ver com a vida

dela e Virgnio se cala. Virgnio diz a Iara que foi humi

lhado por Clorís e que a partir de agora vai jogar pesa
do. Lincon é socorrido pelo atropelador. Bruno conta

a Célia que tem a impressão de que Teixeira não vai

muito com a cara de Arminda. Ellen está aflita, porque
Guilherme ainda não voltou para casa.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Seus projetos de trabalho ganham
impulso e velocidade hoje, por isso

não deixe para depois o que você pode
fazer agora. É uma boa hora para fazer inves

timentos. No campo sentimental, o clima com

o par é dos mais afinados.

Estará de bem com a vida hoje.
Confie na sua capacidade de per-

suasão, pois tudo indica que terá
sucesso ao convencer ou sugerir. Seriedade
a dois: busque um pouco de privacidade para
manter o romance quente.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Hoje, você estará mais animado no

.

trabalho. Aproveite para fazer novos

contatos. Não se deixe abalar se algo
não. acontecer como você planejou. Na pai
xão; a fase é de maior amadurecimento e o

clima de união prevalece!

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
O astral favorece tudo o que esteja
ligado ao prazer, às diversões e às

viagens. Cuidado, alguém pode abusar
, da sua boa-fé. No romance, planos para o fu

turo contam com boas vibrações. Aproveite!

LEÂO
(22/7 a 22/8)
Evite ser o centro das atenções,
pois você só terá a ganhar com a

sua discrição. Cuidado com íntromis
sões na sua vida pessoal. Quem está só pode
ter êxito em uma nova conquista. Aposte no

romance.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Contatos com pessoa de autori
dade ou liderança contam com

boas energias, podendo conseguir o favo

recimento de terceiros. A dois, a vida íntima
e conjugal ganha novos estímulos. Se dedi

que a essa tarefa.

LIBRA '

(23/9 a 22/1Q) .

Ligue-se nas oportunidades de

progredir. Poderá ter sorte em pro-
fissões que exijam concentração e pla

nejamento. A vida afetiva recebe boas vibra

ções, seja na paquera ou no namoro. Invista

no romance.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você saberá como motivar �s pes
soas com as quais trabalha. E o mo-

mento de somar forças com quem tem

as mesmas aspirações e afinidades suas. No

amor, não faltará apoio e lealdade. Saiba re

conhecer as pessoas.

e
SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Assuntos que exijam discrição, sigi

lo ou algum mistério vão deslanchar

com facilidade. Não se deixe abater pela apa
tia se pintar algum contratempo. Noite exci

tante no romance! Coloque em prática seus

jogos de sedução.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Os seus horizontes estão se abrin-

do, podendo fazer bons contatos com
gente de fora. Procure ser mais seletivo em

suas relações. Privacidade é tudo o que vai

querer. Sua tendência em esbanjar com coi

sas supérfluas estará em alta,

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O dia favorece as relações de amiza

de e o convívio social. Contratempos podem
gerar aborrecimentos e prejudicar alguns de

seus planos. A dois, atitudes possessivas po
dem gerar mágoas. Invista em seus sonhos.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Os seus projetos ganham mais

impulso ao trabalhar em equipe, mas
cuidado com alguns contratempos ou impre
vistos. No romance, o astral fica mais sólido:

aproveite para investir!
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Ator Mário Frias
proibido de surfar

O ator -e agora apresentador- Mário Frias passou
recentemente por uma cirurgia no quadril e estava

contando as horas para voltar a surfar, No entanto,
seu médico o proibiu de praticar o esporte para não

atrapalhar sua recuperação. Embora esteja impe
dido de surfar, ele deve gravar algumas chamadas

para o programa O Último Passageiro, que apresen
tará na RedeTV!.

Alexandre Pato já está
apaixonado por outra
De acordo com a coluna Olá!, do jornal Agora São

Paulo, o jogador Alexandre Pato, que andou bada
lando bastante durante sua estada no Brasil, já tem

um novo amor. Ele, que veio ao Brasil para tratar

de seu divórcio com Sthefany Brito e já voltou para
Milão, estaria apaixonado por uma nova garota, mas
a relação ainda não foi oficializada como namoro.

DIVIRTA-SE

loira na enchente
No meio daquela baita chuva, a loira fica com

o carro preso em uma rua por causa da enchente.
Os bombeiros rapidamente são acionados e chegam
até o local para ajudar os habitantes, quando perce-
bem a loira no carro.E a água subindo:

.

- Moça, você precisa sair daí antes que a corren

teza leve o seu carro!
E a loira, tranquila:
- Pois eu duvido muito que ela ieve! Estou com

as chaves!

Ronaldo
. pode ter mais

um filho
Michelle Umezu, de 27 anos,

que afirma ter tido um filho com

o atacante Ronaldo, há quatro
anos, está no Brasil com o me

nino para um exame de DNA. Mi
chelle teria procurado Ronaldo

para falar sobre a paternidade.
Ele negou, dizendo que tinha

passado por uma vasectomiá.
Com a resposta, a mãe da crian

ça resolveu entrar com um pro
cesso na Justiça brasileira, que.
corre em segredo.

Cristiano Ronaldo pagou
27 milhões·para ter herdeiro

A mãe do filho de Cristiano Ronaldo trabalha como garçonete nos Estados
Unidos e teria recebido uma quantia equivalente a R$ 27 milhões para manter

o segredo e entregar o pequeno à família do jogador português. A identidade da

moça foi revelada por um amigo do jogador. Segundo o colega, Cristiano Ronaldo

dr foi resultado de uma noite de amor entre o jogador e a garçonete.

Cláudia Leitte e filho
ameaçados na internet

Depois de sofrer ameaças pelo Twitter, a can
tora Cláudia Leitte também se deparou com inti

midações contra seu filho,o pequeno Davi, de 1
ano e 5 meses. Por meio da rede social, meninas
chegaram a mandar mensagens dizendo que fa
riam boneco de vodu de seu filho. Para .alertar
sobre o perigo que as pessoas correm ao terem

seus dados forjados na rede mundial de compu
tadores, Claudia disse que pensa se engajar em
campanha contra os riscos do mundo virtual.

SUDOKU

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

quadrado de 3x3.
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Parabéns para Pedro Henr'ique Vieira que no dia 13
completou �ais um aninho de vidª\ Papai RC)drjg� e a

memâe Juliana desejam muitas felicidades
.

Parabéns para Maite Pamplona, ,

que no �'ia 17 .completo'_' ma,i,s, .

,

um aninho de vida
' '.'

':

-

Parabéns para
Humberto de

,
'

Mou�a 'que. '

completoú
15 anos. Seus
pais Elaine e

Paulo de Moura
desejam muitas
felicidades
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Feüoada
do Moa

Para
comemorar a 10a Fei-·

joada do Moa - que acon
tece dia 21 de agosto- a

comissão organizadora
vai inovar. O evento que sempre
foi editado para receber um pú
blico de no máximo 1300 pesso
as, quer atrair para esta edição,
aproximadamente três mil con
vidados. Para isso serão coloca
dos à venda 700 convites para a

ala open bar e 2.300 para a pista.
Os valores serão diferenéiados:
open barR$ 65,00.e na pista o pri
meiro lote será R$ 30,00. A partir
da próxima segunda - feira, dia 26,
já estará à venda na revista Nossa
e na loja Requinte. Mais informa
ções no telefone 3370-2900.

Pampas
A cosmopolita Buenos Aires,

um dos lugares mais tradicionais
para quem curte gastronomia e

bons vinhos, é também palco de
balada para jovens descolados.
Estão passando uma semana de
férias por lá, o boa gente Davi
Borba e a namorada, com o pri
mo, o figuraço Jonas Britto Borba
e a namorada Soraia. Jovens de
bom gosto!

A minha amiga Cecília
Rohling, da ínterimévels � um
grupo·de amigas em sua casa,

. ocasião de seu aniversário
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Angel� Amjní líder nas pesquisas para o governo do Estado, esteve sábado em Jaraguá do Sul. Participou
(Ia Expo 2010, se encontrou com empresários na Acijs e foi saudada na Macarronada da Solidariedade

Onde
comer
bem em

Jaraguá
Na Cachaçaria

Água Doce .. A me

lhor comida minei
ra da região. Onde?
Na Rua Procópio
Gomes, 290- em

frente ao CCM.

Rafael e Maria luiza '

. protagonizaram
lindo casamento no

último sábado

•A revista do site Moa Gonçalves
que já está à venda na Revistaria

Jaraguá, no Shopping Breithaupt,
e exibe este mês umamatéria
exclusiva com o empresário
JulianoVengrzen do restaurante '

Madalena.Vale a pena conferir!

Social ·17

•
••••
••

j
BUELTEA !\ANN,

Empreendimentos

www.bueltermann_com.br

CaSamento
Muito concorrida a cerimô

nia decasamento dos jovens Rafa
el Rausis eMaria Luiza Zanon, que
aconteceu no último sábado na

Capela Sagrado Coração de Jesus.
Após os atos religiosos, parentes e

convidados foram recepcionados
em grande estilo no bonito salão
do Seminário, em Corupá.

"
Às vezes construímos sonhos
em cima de grandes pessoas ...
O tempo passa e descobrimos
que grandes mesmo eram os

sonhos e as pessoas pequenas
demais para torná-los reais!

B08MARlEY

"

Coração
magoado

Comentam nas rodas que o

ex-namorado da belíssima mo

rena Tereza Perez; a Tere, o "bo
niton" João Luiz Paiva, não anda
nem um pouco satisfeito com o

novo love da moça. Será que o

coração dele ainda palpita?

leitora fiel
A leitora fiel de hoje é a minha
amiga Rosane Luiza Bauer. Ela é
outra querida que acompanha a

coluna todos os dias .

• Dia 14 de agosto.o ew x:

Centro deValorização. daVida,
promove na sede do Círculo
Italiano, mais uma edição do ,

Carreteiro do CW

NAS RODAS

. ....�

.Oarquiteto'Renatd:��,c09at
tom a Tódéschiní, também já

, r�servou seu espaço e estará'
. participando da IDa Feijoada'
doMoa.

-

• Namoro novo na urbe sorriso: a

gatonaVilma-Misfeld está de love
comMauro Henrique. O namoro

e sério e começou nos festejos
junínos,Viva o cupido!

Eliete Caviglioli, esposa do
amigo Chico Cavíglíoli, da Elian
Malhas, desfilou no casamento
de Rafael e Maria Luiza Rausis,
deslumbrante num elegante
vestido. Outra que estava

impecável foi Nadilma Tavares.•A sempre simpática empresária

.• f:,. estilista�a Cristina
i

Vieira, além de produzir
odesfile da Unerj, vai
movimentar à passarela

. também "Com o desfile da loja ",

Requinte, na Feijoad4,do Mo'à�
"
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Brasil contratamais eSl.angeiros
País bate recorde de contratação de mão de obra qualificada vinda de outros países
A escassez de mão de
obra qualificada e o déficit
educacional brasileiro
está levando o país a
importar trabalhadores
estrangeiros.

No
primeiro trimestre

deste ano foram con
cedidas 11.530 auto

rizações de trabalho a

estrangeiros, volume recorde

para o período. Do total destas

permissões, mais de 60% foram
direcionadas a estrangeiros com

diploma universitário, mestrado,
doutorado e até PHD.

Nos últimos cinco anos, dos

quase 180 mil estrangeiros que
receberam algum tipo de visto

para trabalhar no Brasil, 90% têm

diploma universitário, ensino
médio completo ou algum grau
de especialização técnica. As
concessões de visto de trabalho a

estrangeiros no Brasil crescem a

umamédia anual de 17%.
A informação é destacada

no relatório 'Trabalhadores Es

trangeiros e Qualificação Pro

fissional', publicado pela Coor

denação Geral de Imigração, do
Ministério do Trabalho. Ó au

mento do número de trabalha
dores estrangeiros no país preo
cupa as autoridades. O relatório
alerta que é "imprescindível que
a mão de obra nacional esteja
preparada para competir com os

estrangeiros".

O dado revela não só a falta de

pessoal especializado para atender
à forte demanda atual do mercado
de trabalho nas áreas de indústria,
infraestrutura, energia, petróleo e

gás. A importação de trabalhado
res estrangeiros também indica

que a educação no país apresenta
dificuldades para atender e acom
panhar as necessidades de desen
volvimento do Brasil.

DIVULGAÇÃO

Cerca de 90% dos que receberam visto brasileiro têm 'diploma universitário ou algum grau de especialização técnica

PREVISÃO DO TEMPO

'NUVENS
E S(lL
O dia amanhece nublado
em todo o Estado,
com presença de sol
principalmente durante
a tarde. Vento fraco a

moderado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 14°C
MÁX: 23°C

, QUARTA
MíN: 17°C
MÁX: 27°C

QUINTA
MíN: 16°C
MÁX: 23°C

SEXTA
�MíN: 13°C
MÁX: 18°C

CÉU FEGBA

Pancadas
.' de chuva SEN CÃo TÉRMICA '

Temperaturas um
pouco mais altas
A sensação térmica deve ficar u� pou -

.

co mais alta durante essa semana. Na
maior parte do Estad-o, a sensação térmica
mínima fica entre 5°e oe 10°C. No litoral, a
temperatura sobe para 20°C. Em Jaraguá
do Sul, assim como em todo o Vale do Ita
nocu, sensação mínima é de 10°C a 15°C.

Segundo a Epagri/Ciram,
o dia deve ser de pancadas de
chuva em grande parte do Es
tado. O acumulado fica menor

amanhã, mas as chuvas ficam
mais frequentes na quarta
feira, pelo menos até o' fim da
semana. No Vale do Itapocu,
acumulado para hoje é de qua
se20mm.

60dQ_
Parcialmente Nublado Instável Chuvoso Tro.voada

Nublado
Ensolarado
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Vice colocamais fogo na disputa
PT vai processar lndio da Costa por declaração que o partido teria ligação com narcotráfico

A internet tem se

mostrado realmente uma

poderosa arma. Mas, '

ainda sem saber como
utiliza - lá, candidatos -

perdem o tom do debate e

partem para o ataque.
pós a repercussão de sua

declaração de que o PT
tem ligação com o tráfi
co e com os guerrilheiros

das Farc (Forças Armadas Revolu
cionárias da Colômbia), o vice na

chapa do tucano José Serra, Indio
da Costa (DEM - RJ), tentou ame

nizar as acusações ontem, através
do Twitter. "O PT não faz narcotrá
fico. As Farc, sim", disse Indio em

seumicroblog.
O democrata fez os ataques ao

partido de Dilma Rousseff em en

trevista concedida sexta-feira ao

portal "Mobiliza PSDB", que inte

gra o aparato da campanha tuca
na na internet. "Todo mundo sabe

que o PT é ligado às Farc, ligado ao
narcotráfico, .ligado ao que há de

pior. Não tenho dúvida nenhuma
disso", afirmou Indio na ocasião.

Em texto publicado na madru

gada de sábado no Twítter, Indio
chamou Dilma de ateia e "esfinge
do pau oco". Ele fez o ataque após a
petista afumar, em comício nanoite
de sexta-feira no Rio de Janeiro, que
seu vice "não caiu do céu".

"Para uma ateia, deve ser duro
ter um adversário que cai do céu",
reagiu o democrata, em texto que
foi ao ar por volta de meia-noite
de sábado. Ainda na madrugada,
o vice de Serra usou o microblog
para acusar Dilma de "dissimular
sobre religião". "Ela nem consegue
olhar nos olhos do eleitor. Esfinge '

[sic] do pau oco", atacou.

"
No meu entendimento,
creio que, agora, o

plebiscito é para saber
quem vai fazer mais.

baixarias. Os brasileiros
não merecem isso.
MA.RINA DA SILVA (PV)

"
Os comentários de Indio foram

republicados por dezenas de in
ternautas. Simpatizantes de Dilma
o acusaram de "apelar" e baixar o
nível do debate eleitoral.

Para os próprios tucanos, o

vice exagerou na dose ao questio
nar as crenças da adversária e ligar
seu partido à guerrilha colombia
na e ao narcotráfico. "Não dá para
cravar que o PT tenha relação com
as Farc", censurou o presidente do
DEM, Rodrigo Maia.

Na tarde de ontem, o PT anun

ciou que vai entrar com três ações .

contra o deputado Indio da Costa.

�k,
Vice na chapa de José Serra tentou amenizar tom de críticas feitas ao PT

"
A turma da patrulha petista está a todo vapor.

O medo de perder a boquinha é grande.
PAULO BORNHAUSEN (OEM/SC)

"

CERCA DE R$ 5,5 BilHÕES SERÃO �NVES'nDOS EM AEROPORJOS DO PAís

"
Francamente, o

comportamento dele
é um comportamento

de idiota.
PAULO BERNARDO, MINiSTRO

DO PlANEJAMENTO

,,-
Gatarinense
aprova

acusações
O deputado catarinense Pau

.

lo Bornhausen (DEM) foi um dos
únicos a sair em defesa do vice de

. José Serra. E fez ainda mais, reite
rou os ataques que o colega Indio
da Costa -(DEM - RJ) dirigira ao PT,
por meio de seu microblog. Ele
ratificou a vinculação que Indio fi
zera entre o PT, a guerrilha colom
biana e o tráfico de drogas.

O "vice Indio falou o que todos

já sabem: o PT tem ligações umbi
licais com as Farc, que, por sua vez,
vive do narcotráfico. O que falta é

- a Justiça agir! A turma da patrulha
petista está a todo vapor. O medo
de perder a boquinha é grande.
Não adianta chorar. Serra/Indio: o
Brasil pode mais!". José Serra evi
tou desaprovar Indio em público,
mas considerou inadequadas as

declarações de seu vice. Avaliou

que destoaram do discurso que
pretende impor na campanha.

MP acelera recursos para obras da Copa
O presidente Luiz Inácio Lula

da Silva assinou ontem a Medida
Provisória que reduz a burocracia,
para o financiamento de obras para
a Copa do Mundo de 2014 e tam

bém para a Olimpíada de 2016, no
Rio de Janeiro. Investimentos de
infraestrutura devem chegar a R$
5,5 bilhões nos aeroportos, e.Rs 740
milhões em sete portos.

Com a medida, todas as obras
relacionadas aos eventos terão' fi
nanciamento mais ágil pelo Ban
co Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
sendo tratado como prioridade.
As cidades-sede também terão

elevados o teto de endividamen
to, porém sem ferir a Lei de Res

ponsabilidade Fiscal. O ministro .

dos Esportes, Orlando Silva, con
sidera que a medida dará ao país

mais capacidade de investirno que
for necessário para a realização da

Copa e dos JogosOlímpicos.

O ,BNDES tambémvai disponi
bilizar financiamento de até 75%

para construção de estádios, com
valor máximo estipulado em R$
400 milhões. Outros pontos con

templados na MP foram amobili
dade urbana e redes hoteleiras em
destinos turísticos.

Copa, Lula disse que a "insensatez"
de algumas pessoas faz com que.
elas esqueçam o ritual das ações ,de
preparação doMundial. "A insensa
tez leva algumas pessoas a esque
cerem que tem um ritual. Querem

-

comer o mingau antes de ele ·estar

pronto", afirmou Lula. Segundo o

presidente, o governo superou a

etapa da confecção de projetos, de
elaboração de leis e de preparação .

de medidas que possibilitem aos

governos municipais e estaduais

captarem recursos para a realiza

ção das obras. Segundo ele, agora
é o momento de começar as obras,

'Agora o mingau está pronto. Agora
podemos comer omingau".

.

Ao comentar as críticas que o Lula assinou ontem MP

governo recebeu por supostos atra- que dará agilidade às
sos no andamento dos projetos. da.. ... _ ..... . _ ..... _. :., .o�r�.s_.,da<ÇO..P!L�
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Unha de Fundo

JulimarPivatto
* SEVILHA

Handebol

H
á um ano e meio, uma

c�mitiva das confedera

ções Brasileira e Mun
dial de Handebol esteve

em Iaraguá do Sul, para conhecer
a nossa infraestrutura e a nossa

Arena. Tudo porque, no ano que
vem, acontecerá o Mundial Fe
minino da modalidade em Santa

Catarina. Mas no fim de semana,
umamatéria na Folha de S. Paulo
mostrou que as cidades escolhi
das foram Florianópolis, Ioinvil
le, Brusque, São José e Balneário
Camboriú.

NÚMEROS DO
BRASI lEIRÃo
o lanterna Atlético-GO é o

time que mais "bate" nesse
Brasileirão. Já cometeu
208 faltas em nove jogos,
média de 23,1 por partida.
Foi também quem mais levou
cartões amarelos, 38, e o

segundo nos vermelhos, com
cinco, atrás apenas do xará,
paranaense, que teve sete

expulsões no campeonato.

DOIS TOQUES
RUPElUfs.o jaraguaense nem
viajou para a pré- temporada do
I::.a COrtiná, na'Suíça. Tudo l�NTa i

a crer que ele fechará com o

Atlético deMadri.

,'U(SIfICome'çaamanhã em
Blumenaú a 54� edição lias.
JUCs (OlimpíadaUniversitária
Câtarinense). Serão 16 instituições
participando �oevento.'

Por que Jaraguá está de fora?
Entrei em contato com a Confederação Brasileira de Han

debol, que retornou através de sua assessoria de imprensa.
Segundo eles, "a administração (ou seja, a Prefeitura) não

demonstrou interesse em receber o evento". Uma pena. Re
ceber as melhores seleções de handebol do mundo seria

uma ótima forma de divulgar a nossa cidade. Sobre o fato do

piso não ser adequado, a competição fornece o material que
é colocado por cima. Acredito que a Prefeitura de Iaraguá do
Sul não quis cumprir a quantidade de exigências que sempre
têm quando de um evento dessa magnitude.

ArltEnS_O.A atleta Cristina
Kapp venceu a Corrida, de Rua
da Cerene, na categoríã 20-28
anos, disputada domingo em

Blumenau.

SUB-17.Asmeninas do Jangada/
FME chegaram à vice-liderança
do'Estadual de Basquete, áo,

.'

derrotarem São José por 51x52 e

Criciúmapor 72x33.

'

••AIIJA equipe debasqüête de
"lctnvílle estará emGuararíririm
, hoje, às 16 horas, para um jogo de
confraternização com a garotada

'

entre nove e17·anos. '

".1. i'
" ,

"OOR ,OAtlé?co POQlel:9�ense
DCOU com o títuló daTaça'
Pomerode, ao empatar em 2x2
com o Floresta. O ÁguaVerde de

,

'lirnbó ficqu,e;J.n terceiro!

ARQUIVOOCP

Escolinha
O Juventus abriu a Escola de Futebol Moleque

Travesso, que atenderá atletas de seis a 17 anos. O

objetivo, além de movimentar o clube, é pincelar
talentos para as categorias de base e, quem sabe,
para o time profissional. Os interessados devem

ligar para a secretaria do clube, no novo número:
3376-4208. O president� Jldq:'Vargas também falou
sobre as dívidas dos campeonatos disputados em

2010: são R$ 150 mil da DIvisão Principal e mais R$
50mil da Copinha. Segundo ele, os atletas e funcio
nários foram todos pagos e esse débito é referente a

antecipações de caixa (ou seja, empréstimos).

W\�,:�.equipelimps.com.br
�de

LIGA FUTSAL

Chico eBebeto

seguem fora da

Malwee/Címed
Depois do empate fora de casa,

time recebe o Macaé amanhã
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee saiu de Santa
Catarina na semana

passada rumo a São Paulo
com o objetivo de liderar a
liga Futsal.

No
entanto,voltou com dois

empates nabagagem - 2x2
com Corinthians e 4x4

com RCG/Garça - e viu a

diferença para o líder aumentar três
pontos. Desta maneira, vencer o

Macaé amanhã, às 20h15, naArena
Jaraguá é fundamental para seguir
brigando pela primeira colocação
do torneio, já que além do time al

vinegro ter disparado na frente a

Malwee permanece com um jogo a

mais que o rival.
Fernando Ferretti segue sem

poder contar com Chico e Bebeto.
O departamento médico da equipe
barrou os dois jogadores. A princí-

pio Bebeto tinha apenas uma lom

balgia. Mas exames mais detalha
dos deram conta que o ala tem uma

espondiloliscite.
O fisioterapeuta daMalwee, Re

nato Jorge, explica a gravidade da
lesão. /lÉ uma espécie de escorrega
mento da vértebra que levou a uma

pequena hérnia de disco. Provavel
mente é um problema que ele tem
há anos, mas que só foi detectado

agora", esclarece Renato, informan
do queBebeto deve ficardoismeses

longe das quadras. O camisa 15 tem

situação mais cômoda. Com uma

lesão muscular na panturrilha es

querda o fixo deve volta no próximo
confronto que será o clássico contra

Krona/Joinville na terça-feira, 27, às
19h, no Ginásio daUniville.

Lenísio exaltou a força e a supe
ração do grupo depois do empate
de sábado. "Este foi o terceiro jogo
de uma série que aconteceu em

poucos dias, mas conseguimos su

perar um'placar adverso vitória".

RESULTADOS
Minas3x3 Krona

Corinthians 3x2 Rorianópolis
Atlântico 2x2 Foz Futsal
Praia Clube 1x3 Anápolis
São Paulo 5x4 Unisul
Intelli 0x2 Copagril
RCG/Garça 4x4 Malwee/Cimed
Cortiana 2x2 Umuarama
f.ssoe.Ja 3x3 Cascavel

SEGUNDA-FEIRA
19h15 - Copagril x Minas*
HOJE
20h - Carlos Barbosa xCortiana
20h - Cascavel x Corint(lians
20h - Rorianópolis x Praia Oube
20h - Krona/Joinville x São Paulo
20hl0 - Anápolis x RCGjGarça
20h15 - Umuarama x Intelli
20h15 - Unisul x Petrópolis
20h15 - Malwee/Cirned xMacaé
20h30 - Foz Futsal x f.ssoe.Ja

14 o cascavel

15 o Praia'Clube
16 o Cortiana

lr Macaé

180 Assoeva

19 o São Paulo

200 Anápolis

20 16 5 5 6 4247 -5 41,6%
,

19 18 5 4 9 5361 -8 ,35,1%
,

-15137,5%18 16' 5'3 8 141'56
17 17 4 5 ,8 3552 ,-1733,3%
16 15 5.1 9 '4141 'O '35,5%
16 15 4 .4 '7 '2944 ' -15,35,5%

,

i 8 i 31;44 i -13,29,1%14 16' 3 5
,

11 17' 3 2 12 ;38,66 i -28;21,5%
,

*Jogo não encerrado até o
10 . 17 2 4 11 48 ,69 i -2119,6% fechamento

,
-

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

'
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DEOLHO B SE

'Iênísdemesa foca
naOlesce Jo,..-a
Apesar de participar, Iasc não é o objetivo da equipe
JARAGUÁ DO SUL

Com a vantagem de não

precisar de regionais,
o tênis de mesa da FME
de Jaraguá do Sul se
dedica-exclusivamente às
competições estaduais.

Como
trabalha apenas com

categorias de base o foco
da modalidade será nos

Joguinhos Abertos de San
ta Catarina, 20 a 28 de agosto, em
Criciúma, e na Olesc (Olimpíada
Estudantil de Santa Catarina), 16 a

23 de outubro, em Tubarão. Já nos
Iasc (Jogos Abertos de Santa Ca
tarina), de 9 a 18 de setembro em

Brusque, a equipe dos Joguinhos
representará o município.

Segundo o técnico IsraelOlivei
ra Santos, o tênis demesa costuma
chegar entre os primeiros nos Io
guinhos e Olesc. Em 2008, última
edição das competições, os garo
tos faturaram o título das Olimpí
adas e as meninas o terceiro lugar.
Nos Joguinhos, ambas as equipes
terminaram na quinta colocação
(pontua-se até o sexto).
,"Dificilmente a modalidade

deixa de pontuar para Jaraguá do
Sul. Desde que começamos o tra

balho de reformulação do tênis de
mesa na cidade obtivemos bons
resultados", declarou Santos, infor
mando que em 2008 amodalidade
ajudou Jaraguá do Sul a ficar na
terceira colocação geral da Olesc.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Olesc é
das meninas

O tênis de mesa dividiu as

prioridades entre homens e

mulheres esse ano. Elas serão a

força da Olesc com as mesate

nistas Priscila Salvador, a gran
de chance de medalhas, e Kami
la Rabello. O masculino sofreu
com algumas baixas e vai com

garotos no primeiro ano da ca

tegoria' por isso o objetivo deles
é terminar ao menos em sexto

para obter pontuação. Os rivais
na Olesc são Rio do Sul, Criciú
ma e Joinville.

PIERO RAGAZZI

Kamila Rabello é uma das esperanças demedalha na Olimpíada Estudantil

Jasc: realidade
bem distante

Eles e elas estarão nos Iasc,
mas a chance de levar uma me

dalha será remota. A equipe de

Jaraguá do Sul estará represen
tada pelos mesmos atletas dos

Ioguinhos Abertos tendo como

principal foco a preparação para
os Joguinhos de 201l. Nos Iasc,
a prática de reforçar com mesa

tenistas internacionais ganha
ram força com a vinda de Hugo
Hoyama em 2009. Florianópolis,
por exemplo, trará Segun Toriola,
mesatenista nigeriano.

CLASSIFICAÇÃO 9° RODADA
Vasco 3xl Atlético-PR
Vitória 3x2 São Paulo
Internacional 2xl Ceará
Corinthians lxO Atlético-MG
Atlético-GOOxl Flamengo
Avaí4x2 Palmeiras
Grêmio Prudente 2xO Grêmio
Cruzeiro lxO Goiás

Botafogo lxl Guarani
Santos Oxl Fluminense

Times

Corinthians

6°

7° Internacional
SO Guarani

9° ,

. Santos

10° Vitória
11° Palmeiras
12° Prudente
13° São Paulo

14° Goiás
15° 'Botafogo
16° Atlético-MG

14 9 4, 2
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2lh - Palmeiras x Botafogo
2lh - Fluminense x Cruzeiro
2lh - Guarani x Ceará

'Cla§_$lffi[do�t.lbe�S!%�
Classifícados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Série B

fJA PEONA1�O BRASILEIRO -- SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO 9"RODADA

ASA 6xl,Brasiliense
América-RN lx2 Coritiba
Bahia 3xO São Caetano
Santo André 4xl Duque de Caxias
Paraná lxl Guaratinguetá
Vila Nova-Gô 2x2 Ipatinga
América-MG lx2 Náutico
Portuguesa 3xl1casa
Sport lxl Ponte Preta

Bragantino Ox2 Rgueirense

10"RODADA

Icasa
12° Sport
i3? Brasiliense
14° Santo André
15° Ponte Preta
16°

2lh - Ponte Preta x Ipatinga
-3 :40,7% 2lh - América-RN x Bragantino
-2 ! 37% 2lh - América-MG x lcasa

SÁBADO
l6hl0 - Guaratinguetá x Portuguesa
l6hl0 - Náutico x Bahia

ª,W'A,Coritiba x Sport
l6hl0 - São Caetano x ASA
2lh - Duque de Caxias x Vila Nova

!(ijlã�ifffdã&lflf!e�êfff$,CNl!�1""I'4,".�iiIi.1;l,«t.;'iil:-�JJ''-oJ!?.-.��",,jJTI,,,,,,,:fiJ!J
ClassificadoS Copa Sui-Americana
Rebaixados para Série B

JOGOS PELO BRASil
Joinville 2xl\Oeste-SP (Grupo A9)
Marcilio Dias Ox2 Metropolitano (Grupo AlO)
Iraty 2xl Pelotas (Grupo AlO)
Mixto ixl Vila Aurora (Grupo A2)

• BRASILEIRÃO SÉRIE C

'la RODADA

Paysandu 6x2 Rio Branco-AC (Grupo A)
Fortaleza OxO Águia Marabá (Grupo A)
Salgueiro 2x2 Alecrim-RN (Grupo B)
ABC 3xl CRB (Grupo B)
Gama ix4 Macaé (Grupo C)
l.uverdense 2xl1tuiutaba (Grupo C)
Brasil-RS ixO Caxias (Grupo D)
Juventude ixl Criciúma (Grupo D)

ONTEM

Remo x Cametá-PA (Grupo Al)*

HOJE

20h30 - Botafogo-DF x Araguaína-TO (Grupo A6)

'2a RODADA

SÁBADO
15h - América-RJ x Camaçari (A7)
16h - Tupi x Cene (AS)
16h - Botafogo-SP x Madureira (AS)
16h - Rio Branco-ES x Uberaba (A7)
18h30 - Oeste x São José (A9)

-z- RODADA

SÁBADO
15h - Macaé x Luverdense (Grupo C)
15h30 - Caxias-RS x Chapecoense (Grupo D)
19h - Águia Marabá x São Raimundo-PA

(Grupo A)
20h30 - CRB x Salgueiro (Grupo B)
DOMINGO

16h - Ituiutaba x Marília (Grupo C)
16h - Criciúma x Brasil (Grupo D)
17h - Alecrim x Campinense (Grupo B)
19h30 - Rio Branco-AC x Fortaleza (Grupo A)

DOMINGO

l6h - River Plate-SE x Central (A5)
l6h - Metropolitano x Iraty (AlO)
l6h - Cristal x Remo (Al)
16h - Fluminense-BA x Treze (A5)
16h - Sampaio Corrêa x liderai-MA (A3)
16h - CSA x Confiança (M)
l6h - Pelotas x Marcílio Dias (AlO)
l6h - Brasília x Botafogo-DF (A6)
16h - Operário-PR x Joinville (A9)
17h - Flamengo-PI x Guarany-CE (A3)
l7h - Vila Aurora-MT x Náuas-AC (A2)
l7h - Potiguar x Santa Cruz (M)
l7h - Cametá-PA x América-AM (Al)
l7h - Vilhena x Mixto (A2)

• BRASILEIRÃO SÉRIE D

'la RODADA

América-AM 3xl Cristal-AP (Grupo Al)
Náuas-AC Ox2 Vilhena-RO (Grupo A2)
Guarany-CE OxO Sampaio Corrêa (Grupo A3)
liderai-MA OxO Flamengo-PI (Grupo A3)
Santa Cruz Oxl CSA (GrupoM)
Confiança ixO Potiguar (Grupo M)
Central Oxl Fluminense-BA (Grupo A5)
Treze OxO River Plate-SE (Grupo A5)
Ceilândia 2xO Brasllia (Grupo A6)
Camaçari ixl Rio Branco-ES (Grupo A7)
Uberaba 4x2 América-RJ (Grupo A7)
Madureira ixO Tupi-MG (Grupo AS)
Cene Oxl Botafogo-SP (Grupo AS)
São José-PR ixO Operário-PR (Grupo A9)

SEGUNDA-FEIRA

20h15 - Araguaína x Ceilãndia (A6)

* Jogo não encerrado

até o fechamento.
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Keírríson chega
com fome degol
No Fluminense, Beletti foi apresentado como novo reforço
DA REDAÇÃO
No domingo� o Fluminense
venceu o Santos por lxO na
Vila Belmiro. E ontem ambos
voltaram a dividir os holofotes.

De
olho no título do Campe

onato Brasileiro, o atacante
Keirrison foi apresentado

. pelo clube paulista. Como
André já está negociado com o Dí
namo de Kiev, o ex-jogador do Co
ritiba e do Palmeiras chega para
ocupar a posição, com fome de gols
e vontade de voltar a ser "matador".
"0 Santos é uma equipe bem rápi
da, o que é importante, já que é uma
característica que combina comi
go", afirmou o jogador.

Keirrison deixou o Coritiba em 2009
e teve uma rápida passagem pelo Pal
meiras antes de ser negociado com o

Barcelona. O atacante não teve espaço .

no clube espanhol e foi emprestado
para Benfica e Fiorentina.

Já o Tricolor carioca trouxe o late
ral-direito Belletti, atualmente com

34 anos. O jogador passou oito anos

naEuropa e fezparte da seleção brasi
leira pentacampeãmundial em 2002.
"Eu quero fazer do Fluminense uma
equipe campeã. Já temos um treina
dor que foi campeão muitas vezes,
o clube tem um projeto muito bom,
.mas tem que ganhar títulos par� dizer
que o projeto deu certo", afirmou na
coletiva de imprensa.

Outras duas equipes anuncia
ram reforços ontem. Via twitter, o

presidente do Atlético-Mü con

firmou a contratação do zagueiro
Réver, ex-Grêmio e que estava no

Wolfsburg, daAlemanha. Já o Corin
thians trouxe o atacante Gilmar, ex
Náutico, mas que estava no Guin
gamp, da França.
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DIVULGAÇÃO/SANTOS FC

Keirrison diz que gosta do jogo do Santos e deve estrear em breve

DIVULGAÇÃO

REGIS O

Janela aberta
A CBF anunciou ontem que a Fifa

autorizou a antecipação da abertura
da janela de transferências internacio
nais. Dessa forma, os clubes brasileiros
poderão inscrever jogadores vindos do
exterior a partir de hoje. Com a altera
ção, o Internacional poderá contar com
o reforço de Rafael Sóbis, Tinga e Renan
na semifinal da Taça Libertadores con

trao _SãQ Paulo.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

ATO JUSTIFICATIVO DE
OUTORGA DE CONCESSÃO

A PrefeitaMunicipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público que
irá instaurar procedirriento licitatório, objetivando concessão pública para o serviço de Estacio
namento Rotativo no Município de Jaraguá do Sul.

OBJETO: Concessão dos serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamentodo Sistema de Estacionamento Rotativo Controlado de veículos nas vias e logradouros públicosda área central de Jaraguá do Sul, através do controle eletrônico das vagas de estacionamento
mediante o uso de equipamentos de controle de tempo de estacíonamento - parquímetros
multivagas, iniciando com aproximadamente 900 (novecentas) vagas, compreendendo a área
para operação e expansão imediata, podendo ser implantadas novas vagas, respeitado o interes
se público. MODALIDADE/TIPO: Concorrência Pública - tipo" melhor proposta em razão da
combinação dos critérios de menor 'valor da tarifa do serviço público a ser prestado com a de
melhor técnica". LOCAL: Município de Jaraguá do Sul-SC. PRAZO: 05 (cinco) anos, prorrogável
por igual período, na forma dalei, desde que se mantenham satisfeitas as condições de regula
ridade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos
serviços emodicidade das tarifas; bem como os critérios de avaliação a serem estabelecidos pelaPrefeitura Municipal, sublinhando-se que por meio desta comunicação pública atende-se ao

exigido no artigo '5° da Lei Federal n,o 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. BASE LEGAL: Leis Fede
rais n.ss, 8.987/95 e 8.666/93, e suas alterações posteriores; Lei Complementar n.s 65/2007; Lei
Municipal n,v 4.775/2007, de 08 de outubro de 2007; e Decreto Municipal n,v 7.306, de 14 de julho de 20 1 O. A Prefeitura Municipal determinará, a partir desta data, as providências requeridas
para a efetivação dos atos administrativos necessários a iniciar q"procedimento licitatório da
Concessão dos Serviços de Estacionamento Rotativo neste Município, em atendimento ao arti
go 5° da Lei Federal n,v 8.987, de 13 de fevereiro 1995, observando os estudos técnicos e legais
pertinentes e as considerações elencadas a seguir: Considerando a necessidade de ordenar e
democratizar o uso do espaço público destinado ao estacionamento de veículos, proporcionando ii. rotatividade na utilização das áreas disponíveis e aumentando, por conseqüência, a ofertade vagas de estacionamento aos usuários; Considerando que no Município de Jaraguá do Sul
constam atualmente 84.303 (oitenta e quatro mil trezentos e três) veículos registrados/cadastra
dos em sua frota; Considerando que as vias e logradouros públicos a serem abrangidos pelo"Estacionamento Rotativo de Jaraguá do Sul" serão identificados através de placas e sinalizaçãohorizontal, e definidos por ato do Chefe do Poder Público Municipal, atentando para a conveni
ência e oportunidade, visando a eficiência do Sistema de Estacionamento Rotativo; Consideran
do que o objetivo maior é promover a organização e disciplinar o estacionamento de veículos
nas principais vias' da cidade, corrigindo assim, os excessos e as distorções hoje verificados;
Considerando que o Município, em cumprimento ao disposto no inciso XII, do artigo 20, da Lei
Complementar Municipal n.v 65, de 1° de junho de 2007 (Plano Diretor do Município), realizou
o estudo de viabilidade técnica visando implantar o estacionamento rotativo controlado, me
diante pesquisa de rotatividade, bem como previamente já foi realizada a audiência pública;Considerando a audiência pública realizada em 21 de agosto de 2007, na Câmara deVereadores
de Iaraguá do Sul, com representantes das entidades governamentais e não governamentais,sendo consenso que o sistema de estacionamento rotativo aplicado em Sâo Bento do Sul-SC, é
o mais apropriado e justo também para Jaraguá do Sul. Explanações e sugestões da comunidade
em geral, apontaram as vantagens que o sistema proporciona como: a dimimuição do fluxo de
veículos circulado para encontrar um estacionamento; o uso do transporte coletivo como alter
nativa para os funcionários dos estabelecimentos comerciais que deixam seus veículos estacio
nados durante o dia todo na via pública, não oferecendo oportunidade aos clientes que precisam deste espaço; Considerando que o estudo de viabilidade técnica aponta que as altas taxas
de ocupação de vagas observadas na pesquisa de campo realizada, mostrou-se evidente o uso
do restrito espaço público destinado ao estacionamento no centro da cidade por pequena parcela de veículos, e sugerindo não só a necessidade, como a viabilidade de re-implantação do
sistema de estacionamento rotativo na área central da cidade de Jaraguá do Sul; Considerando
que o referido estudo contempla e recomenda a automação do uso das vagas de estacionamen
to rotativo, através da utilização de equipamentos de controle de témpo de estacionamento,
denominados parquímetros multívagas, cujos fundamentos técnicos permitem suprir as se
guintes necessidades relacionadas à gestão do Estacionamento Rotativo de Iaraguá do Sul, a
saber: a) Necessidade de controle da utilização das vagas de estacionamento rotativo, pormeios
tecnologicamente mais avançados, com maior confiabilidade, e que eliminem a ocorrência de
fraudes no sistema, quer pelo uso das vagas, quer em decorrência do sistema de gestão de usodestas vagas; b) Necessidade de controle estatístico de uso das vagas, possibilitando à admínís-\
tração pública uma correta avaliação de seu uso (taxa de ocupação); c) Possibilidade de cobran-
ça do preço público de estacionamento de forma mais justa, através de melhor fracionamento
tarifário, podendo ser inclusive proporcional ao tempo de estacionamento utilizado pelo usuá
rio - tempo real de uso; d) Adoção de um sistema de controles de vagas mais acessível e cômodo
aos usuários de estacionamento rotativo; e) Utilização de tecnologia que iniba o uso irregulardas vagas e aumente a rotatividade, democratizando ainda mais a utilização de um espaço cada
vezmais limitado, face o aumento constante da frota e do fluxo de veículos nas áreas comerciais
da cidade. À luz de tais demandas, torna-se evidente que por meio da adoção de boa soluçãotecnológica e capacitação do pessoal de operação, o sistema de estacionamento rotativo de Ia
raguá do Sul poderá: a) Beneficiar seus usuários; b) Contribuir paramelhora dos parâmetros de
gestão pública; c) Prestar um serviço público importante na área de trânsito. Considerando que
com a utilização de equipamentos de controle de tempo de estacionamento, denominados parquímetros multivagas, haverá a cobrança de preço justo ao usuário, haja vista que será cobrado
somente pelo efetivo tempo de utilização, fracionado minuto a minuto; Considerando, final
mente, que a Prefeitura não dispõe dos recursos materiais e humanos necessários à implanta
ção e operação do sistema de estacionamento rotativo pago em vias e logradouros públicos, o
que inviabiliza a execução direta desse serviço; Considerando que compete à concessionária
assumir por sua conta e encargo, todas as despesas com a contratação de pessoal em número de
um(a) orientador(a) (pessoa habilitada para efetuar a venda, regularização, orientação e fiscali
zação no sistema de estacionamento rotativo) para cada 45 (quarenta e cinco) vagas; inclusive
recolhimentos previdenciários, fiscais, trabalhistas e tributários, regidas pelas disposições de
direito privado, não se estabelecendo em qualquer hipótese relação entre os terceiros contrata
dos pela Concessionária e o Município, e que ao fim do contrato de concessão, todas as placas
regulamentadoras de sinalização serão incorporadas ao patrimônio municipal mediante termo
de cessão da Concessionária ao Município; cabendo a Concessionária efetuar, durante o período da concessão, todo o tipo de manutenção necessária à boa conservação dos parquímetros e
da sinalização; e ainda caberá à concessionária o fornecimento e manutenção da sinalizaçãovertical e horizontal no âmbito do estacionamento rotativo; Enfim, considerando que a conces-

.

são encontra viabilidade econômica, jurídica e administrativa: a primeira (econômica), con
substanciada na hipótese de que o Município não arcará com quaisquer ônus ou despesas
quando da manutenção dos serviços objeto da relação contratual, obtendo ainda uma vanta
gem econômica, receitamensal destinada à área de trânsito, no valor de REMUNERAÇÃO PARA
A ADMINISTRAÇÃO será de 3,5% (três vírgula cinco porcento) mensal da receita bruta pela
outorga da concessão, a ser paga até o décimo dia útil do mês subseqüente; a segunda (jurídica),
pois a contratação encontra respaldo jurídico, pelo disposto na Lei Federal n.s 8.666/93 e suas'
alterações posteriores; Lei Municipal n.s 4.775/2007, de 08 de outubro de 2007; Lei Federal n.s
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e-suas alterações posteriores; Lei Complementar n.s 65/2007; e
Decreto Municipal n.s 7.306, de 14 de julho de 2010; e a terceira (administrativa), conforme já
exposto acima; Diante dessas considerações, a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul vem a

público justificar a necessidade de abertura de procedimento licitatório, na modalidade de Con
corrência, do tipo "melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da
tarifa do serviço público a ser prestado com a de melhor técnica" para os serviços supracitados.Publique-se a presente justificativa para que produza seus efeitos legais.

1

Iaraguã do Sul (SC), 15 de julho de 2010.

CECÍLIA KONELL
PrefeitaMunicipal
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Polícia investigaassaltos
Suspeita é de que comércios tenham sido invadidos por usuários de drogas
JARAGUÁ DO SUL

Na última semana, a Polícia
Militar registrou pelo menos

oito assaltos a comércio
na região, sem contar os
roubos em residência e nas

próprias ruas.

Somente
neste fim de sema

na, três locais foram alvo de .

ladrões. O primeiro acon

teceu às 19h15 de sexta

feira, na ruaErich Froehner, bairro
Schroeder I. Outro roubo a comér
cio aconteceu pouco depois, às
19h50 na rua Roberto Ziemann,

,

bairro Amizade. Às 17h25 de sá

bado' foi a vez de uma panifica
dora do bairro Jaraguá Esquerdo ,

ser invadida por um criminoso,
que levou cerca de R$ 350' do
caixa. Nos outros dois locais a

quantia levada foi pequena, mas
os proprietários não souberam in
formar o valor à polícia. Nos três

casos, o ladrão fugiu a pé.
De acordo com o comandan

te do 14° Batalhão da Polícia Mi
litar, Rogério Kumlehn, a polícia
está investigando os assaltos. A

suspeita é de que os ladrões se

jam usuários de drogas. "Nor
malmente são jovens que levam

pequena quantidade em dinhei
ro para sustentar o vício", co

mentou. Segundo Kumlehn, eles
normalmente procuram lugares
mais afastados' do centro, onde o

policiamento é menos frequente.
O assalto mais grave dos últi

mos dias aconteceu na noite de

MOflROS

Cervo é capturado
Os Bombeiros Voluntários

de Schroeder capturaram uma

corça (fêmea do cervo) adul
ta de cinco quilos na tarde de
ontem. Por volta das 13h20, o
animal foi encontrado no ter

reno de uma residência pró
xima à Reserva Ecológica do,
Bracinho, no bairro Itoupava
Açu. Segundo os bombeiros, a
fêmea estava bem de saúde. A

corça foi entregue para a Polí
cia Ambiental de Joinville, que
iria encaminhá-la ainda on

tem a uma reserva ecológica.

PIERO RAGAZZI

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

'

quinta - feira passada, em uma

vídeo locadora no bairro Guami

ranga, em Guaramirim. A funcio
nária e um cliente foram feitos
reféns de quatro homens arma

dos, que roubaram R$ 150 do cai
xa e a caminhonete do cliente. As
vítimas foram levadas na S-10 até .'

São João do Itaperíú, onde foram
liberados graças ao sistema anti
furto instalado na caminhonete. mento nos estabelecimentos

para ajudar na identificação ,

dos bandidos.

JUS-nÇA DECRE"rOU A PRISÃO PREVENTIVA DE JAIR SCHNEIDER/ 39 ANOS

Homem que deu marteladas está foragido
JARAGUÁ DO SUL

Acusado de agredir a mulher
com 20 marteladas em junho
deste ano, Jair Roberto Schnei
der, 39 anos, é considerado fo

ragido da Justiça. Segundo o de

legado de Guaramirim, Daniel
Dias, a Justiça decretou a prisão
'preventiva do acusado por ten
tativa de homicídio há cerca de
duas semanas. Porém, até o fe
chamento desta edição, na tarde
de ontem, ele não havia sido lo
calizado pela polícia.

De acordo tom o delegado, fa
miliares do acusado informaram.

que Schneider deve se entregar
nos próximos dias. "Mesmo assira,
vamos continuar procurando por
ele", comentou. Conforme Dias, a
mulher, Adriana Aparecida Sch
neider, 34, se recuperou bem dos
ferimentos e está sem sequelas.
Ela ficou,uma semana internada
no Hospital São José, onde passou
por uma cirurgia.

'Na semana em que a agressão
aconteceu, Schneider se apresen
tou à polícia, mas como não hou
ve flagrante ele foi liberado. A bri

ga teria acontecido durante uma

discussão por causa de ciúmes.

Segurança 23

Servidor' preso
é exonerado

O funcionário comissio
nado Lídio Lazzaris, 52 anos
foi exonerado ontem do
cargo de recepcionista do
Museu Emílio da Silva. Ele
foi preso em flagrante por
tráfico de drogas na sexta

feira. Ontem à tarde, o pre
sidente da Fundação Cultu
ral, Jorge Souza, estava em

reunião e não pôde atender
a reportagem para falar so
bre o

.

assunto. Segundo o

delegado Weydson da Sil
va, o servidor foi orientado

pela defesa a se manifestar
somente em juízo. Ele foi
levado ao Presídio Regional
namanhã de sábado.

.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convoco todos os sócios

da APEAFA - Associação
dos pequenos Agricultores
Familiares e Artesanais de

Jaraguá do Sul, para compa
recer a Assembléia Geral e
Extraordinária a realizar-se
no dia 24 de agosto de 2010,
no Mercado Público Muni

cipal as 19:30 horas. Com a

seguinte ordem do dia:
- Eleição da nova dire

toria, conselho fiscal e su

plentes' com mandato até

agosto de 2012.
- Assuntos diversos.

Presidente
Osvaldo Iunkes

FALECIMENTOS
• Faleceu dia 16/7 às 22h o Sr. Otavio
Lemke com idade de 62 anos, o

sepultamento foi realizado dia 17/7,
às 16 horas, saindo o féretro do centro
comunitário da igreja da paz em Rio
da Luz Vitória, seguindo após para o

cemitério da mesma localidade.

• Faleceu dia 17/7 às 10h15 o Sr.
Alcides Longhi com idade de 58 anos,
o sepultamento foi realizado dia 18/7,
às 15 horas, saindo o féretro da capela
mortuária Sr. Bom Jesus em Guaramirim,
seguindo após para o cemitério municipal
de Guaramirim.

• Faleceu dia 18/7 às 13h a Sra. Zelma
Radoll Krutzsch com idade de 90 anos,
o sepultamento foi realizado dia 19/7,
às 10 horas, saindo o féretro da capela
mortuária da Vila Lenzi, seguindo após
para o cemitério municipal da Vila Lenzi.

ii Faleceu dia 19/7 às 00h30 o Sr.

Hildegard Froelich Felippi com idade de
89 anos, o sepultamento foi realizado
dia 20/7, às 9 horas, saindo o féretro da
igreja católica nossa senhora aparecida
no bairro ilha da figueira, seguindo após
para o cemitério municipal do centro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



24 \Publicidade o COUREIO DO POVO • Terça-feira, 20 de julho de 2010

Os únicos com Seguro-lranquirHlacle
%

43.970,

OTroco
na Troca

Valormacão
do seu cárroAceitamos 010 Antes de comprareoMp_re

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança

4732746000

Promoções válidas até 20107/2010, Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro,
Garantia de motor e caixa VALIDO PARAVEICUlOS A PARTIR DE 2Q06/2006 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60,000KM,

V•
'

N·
• Sardas todos os sábados e domingos.

E você ainda parcela emIICJfnS aCionaiS
lOxsemjurosesemen�rada.

Indu50 nos roteiros: passagem aérea partindo de FloriarrópoliS:r 7 noites de hospedagem com café da manhã,
trasladas;. pa:sseineassistência especializada (V( (exceto quando citado).

Os melhores Resorts e Hotéis de Praia

Iberostar Bahia...�... Sistema Tu'dolncluído
A�arnrde._._.•._ ••__•. _ .._.J)+10xRS296,80
Praia 00 forte- sardas 14, 11, 28/agQ ,

Breezes Sauípe .. �.._ SistemaTudo Incluído

Apart[rde�_.__....__. JJ+1OxR$286,80
(ostado:Sauipe-s-aídas 14, 21. 281ago

,

Bead1 Park liaResoJt_.Pensão CmnpJeta
A pattir de. ..__ . __-_.. O+1OxRS285,80
Fortateza.�saídasS, 21., 19/396-

Bea Gass _ nd··Janta�

A�art[fde.-_---_._.__J)+lOxR$242,80
PoItQ.deGalinh.as - safd.as fi. lS, 21JagÜ'

-

BUfDOS AirfSPortoSeguro férias dejullto
A flaftinre�.__"._...�....:...O+10xR$125,so
HeterMartIm: -saída25/juli

Fortaleza
Aflartrrde�_.. �.._._. O+lOxR$126,80
!íÜ'te1 vmaMayQf- sawas 22,. 2.9fagQ

Maceió
Apartirde. • .O+l0xR$121,80
Hotel Tam&.aqur P-rata- gfda 2.9/arp

.

Saídas todas as quintas. E você ainda parcela em
8x: sem juros e sem entrada.

índuso no roteiro: passagem aére:a partindo de Florianópolis, 3 noites
dehospedagem com café da manhã, traslados, passeio e assistência de
viagem internacional.

Arraial D'Ajuda fériasde Julho

Aparttrcje_.�_._. �.O+lOx1$129,80
Pousada Ancoraóa:urO'- safáit 2511u[

P rt deGalinhas Salvador
ÁPartitd€' .. .._ ....__o+lOxR$121,•. Apartfrde-__._.. o+l0xR$103,8O .

Hotel Be.iraMJr-saidas15,. l1JagO' {nâQí [adur pa:sseIo)' H<ttel )ofPfitla steep-saídas t4, 21.28:Jago.5fset

Saída 121ago Saída 9/set

ApellaL•...O+8xR$l 58,24 Apellcls ....., O+8xR$146l4
Hote! HConquistador - Base US$ 688, Hotel HConquistador - Base US$ 638,

,

Saída 19/ago .
Saídas 16, E/set

Apen3S .....O+8xR$149,04 Apenas .....O+8xR$121,44
Hote[ EI Conquistador - Base US$ 648, Hotel EI Conquistador - Base US$ 528,

Recife·
.

A partirde �_. O+lOxR$12S ,SO
Hote] Redfe:Moote:-saídas 15, 22,29fago:

atai
A partifde_.__ .. .__O+lOxR$127,88
Hotet Residence Praia- saídas: 14, lT,28/agO'

Consulte seu agente e V'-ilGelDS Jaraguâ doSul- Shopping Breithaupt ... 473055-0667
Joinvill� - Garten Shoppfng ••••.•..••..•••..•. 473043-9166
Joínville - Shopping Muetler .••••••.....••••. 47 2101-1515
SãO'José - Centro Comercial (ampina5 .•. 48 2108-0699
Tuharão - Farol Shopping •••••••••••.•.• :.:•.•. 48 3052-3102

Chapem - Av. Nereu Ramos _. _ 49 3322-8151
Crfdúma - Av..Getúl1aVargas;__.�.__•••.. 48 21O'1-03G3

Arar.ang.uá -Sepermerrado Mane:nttf�.. 48 3527-1117. RotianópuliS- Beiramar Shapping•.••.••,482tO&-2S25
Ilalneária (amboriúSnoppinq ... ,._._._. 413405-6444 Horfan6polis - Horipa Sftllpping ._....... 4&3202-9999
Blumenau - Snoppinq NeurnarkL_._� 412101-5050 H{lFt�ÔPflHs - Snoppfng IguatemL .. _ •• 48 ZH18-6464

OU acessewWw.cvc.com.brlsce compre.on-line.

Pteços-porrpessoa-emi!p�á.upb.tJs,valoce5'
emdófiID5aroericanos:filfam ca!cufadospekrcãmbib
dQ dia' WQ7t201Q' USS t,OO = R$ 1,84 e serào
recaltuJados: peJa cotaçãO! turi5mQ 00 dia da'wmpra
Astaxas;de�que nâlr estãit fncfuíd.a5.Oférta de
!ugam !iinítadQs; e reservas; sujeitas a cPnfi[�ào;.
E'"lllIlllóamenfDs; com Glf'tào. de aéifito; cbeqUI!' pr.e..
dataditeOOIemba.ntârfol.

Sonhe com o mundo.
A gente leva você.
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