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o Correio do Povo
inicia hoje uma série

de entrevistas com os

principais concorrentes

ao governo do Estado.
Por ordem alfabética,

a primeira candidata a

falar é Angela Amin (PP).
Líder nas pesquisas

de intenção de voto,
Angela afirma que,- se

_

eleita, pretende dar

prioridade aos setores

de saúde e segurança,
que concentram as

maiores críticas dos
catarinenses. Também
defende que o governo

do Estado atue junto
aos deputados

federais e senadores

para cobrar mais

agilidade nas obras
de competência do

governo federal. -

I •

agi- as

Água deve faltar em

35% do município
Segundo Samae, duas bombas
de um reservatório estragaram
na manhã de segunda-ferra,
prejudicando o abastecimento.
Expectativa é de que situação
volte ao normal até amanhã.
Página 12

Novo modelo de
ponto gera crítica
A partir de 21 de agosto, _

equipamentos de registro da
entrada e saída dos funcionários
terá que emitir comprovante.
Página 7

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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PONTO D·E VISTA

Ética nas carreiras jurídicas

Todo aquele que fura
a fila, ultrapassa pelo
acostamento, compra

cd pirata, joga lixo
no chão, não devolve
o troco dado a mais,

utiliza indevidamente
a vaga reservada para

idosos ou compra
monografia, corrompe

ou se corrompe.

H
odiernamente, trata-se da ética em todos os

aspectos, embora, muitas vezes, de maneira

superficial e, em outras, de forma leviana.
.

Todos querem ética na política, na adminis

tração pública, nas relações de consumo, na publici
dade, no comportamento alheio.

.

Alguns, todavia,
l esquecem que quem exige dos

outros deve ter a mesma consciência de sua respon
sabilidade para a construção de um país mais justo e

ético. Para tanto basta o simples comportamento não

corrupto. E quando se refere a comportamento não

corrupto não se trata somente do suborno ao servidor

público ou ao político. Todo aquele que fura a fila, ul

trapassa pelo acostamento, compra cd

pirata, joga lixo no chão, não devolve
o troco dado a mais, utiliza indevida
mente a vaga reservada para idosos,
compra monografia, entre diversas
outras atitudes, corrompe ou se cor

rompe e, consequentemente, tem um

comportamento antiético.
Os profissionais do mundo jurídí

co, em especial os advogados, os ma

gistrados e os membros do ministério

público, pelos fatores mais óbvios, de
vem servir de referência para a popu
lação sobre a retidão de seu compor
tamento. E, de fato, são muito visados

quando há problemas nesta seara.

Estas profissões possuem regramentos próprios e

muito rígidos na tentativa da manutenção da conduta
ilibada de seus integrantes, Tão importantes que exis
tem leis que regem 'as condutas éticas dos mesmos,

quais sejam, o Estatuto da OAB e do Advogado, a Lei Or

gânica da Magistratura e a Lei Orgânica do Ministério
Público. Os advogados e os jUizes possuem, ainda, seus

próprios Códigos de Ética. Embora não exista hierar

quia e nem subordinação entre advogados, magistrados
'e membros do Ministério Público, devem todos se tratar

com consideração e respeito recíprocos.
Entre os advogados alguns comportamentos ca

racterizam infração ético-disciplinar, embora para
leigos possa parecer nada de muito grave. Entretanto,
se o profissional a quem o cidadão confia seus direi
tos, sejam materiais ou extrapatrimoniais, infringe re

gras básicas simples e de conhecimento claro, o que
se pode esperár ao longo do processo? Advogados,

por exemplo, não podem valer-se de agenciador de '

causas, fazer acordo com a parte adversa sem auto

rização do cliente ou ciência do advogado contrário,
recusar-se a prestar contas ao cliente ou manter con

duta incompatível com a advocacia.
Os magistrados igualmente possuem regras fir

mes e que foram recentemente reforçadas com a

aprovação do seu Código de Ética profissional. O arti

go Iodo referido código estabelece que o exercício da

magistratura deve nortear-se pelos princípios da in

dependência, da imparcialidade, do conhecimento e

capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo
profissional, da prudência, da diligência, da integrí

dade profissional e pessoal, da digni
dade, da honra e do decoro. Ou seja, o

magistrado, que depois que se investe
em seu cargo para a sociedade nunca

mais é dissociado da toga, deve seguir
os princípios básicos acima elencados.

O magistrado não deve se deixar
influenciar por questões estranhas e

externas ao processo, e nem querer in
fluenciar a atividade de seus pares. Deve
buscar a verdade dos fatos objetivamen
te, sem favoritismo ou preconceito. Deve
abster-se de manifestar-se sobre pro
cesso em andamento seu ou de colega.
Deve evitar comportamentos que im

pliquem a busca injustificada por reco

nhecimento social ou autopromoção em publicação de

qualquer natureza. Deve comportar-se na vida privada
de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercí- .

cio da atividade jurisdicional impõe restrições e exigên
cias pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em

geral. Deve recusar benefícios ou vantagens de ente pú
blico' de empresa privada ou de pessoa física que pos
sam comprometer sua independência funcional.

Os promotores de justiça igualmente devem se

guir as regras de boa conduta que caracterizam Q

comportamento ético.
E a quem deve recorrer o cidadão que percebe

atitudes incompatíveis destes profissionais? No
caso dos advogados, pode direcionar sua reclama

ção à própria OAB. No caso dos magistrados e dos

promotores de justiça deve dirigir as suas respecti
vas corregedorias, no Tribunal de Justiça e no Mi
nistério Público respectivamente.

"
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EMPRÉSTIMO FÁCIL
Adquira agora mesmo um empréstimo rápido e sequro, sem

burocracia e sem cnmprovaçãn de renda. Fazemos para
autônomos, assalariados, empresários, aposentados e

pensionistas. parcelamos em até 180 meses, sendo Que a

1 aparcela para 90 dias e mais .... você ainda escolhe a data para
pagamento e você poderá adquirir o seu cartão de empréstimo.

Empréstimos de: R$ 5.000,00 à R$ 300,000,00

Atendimento: Segunda â sexta feira dar> 09hOO às i7hOa

ligue agora mesmo efaça urna consulta sem compromisso,

(31) 3082-6684 I callcenterfacil@oi.com.hr

A O.
Evento para oficializar

Campanha do Agasalho
o encerramento oficial da Campanha

do Agasalho acontece nesta quarta-feira,
às 15 horas, no, pavilhão B do Parque Mu

nicipal de Eventos. Toda a população está
convidada a prestigiar o evento e conferir
uma parte das doações, que estará e_?Cpos
ta no local. Na ocasião, será apresentado
o número total de agasalhos, calçados
e cobertores, que, desde O início de ju
lho, estão sendo distribuídos nos bairros
e comunidades mais carentes da cidade.

eUBSOS

PUC tem pós-graduação
em Joinville e Jaraguá
A PUCPR está com inscrições abertas

para os cursos de pós-graduação ofertados
no Estado, de Santa Catarina em parceria
com ISCS (Instituto Católico de Santa Ca

tarina), em Joinville e com a Unerj (Centro
Universitário de Iaraguá do Sul). Em Jaraguá
do Sul serão ofertados dois cursos: Gestão

Estratégica de Pessoas e Controladoria e Fi

nanças, já em Joinville são 12 opções. A taxa

de inscrições é de R$ 50. As inscrições po
dem ser feitas pelo site www.unerj.br.

trnV�D/�DE

Primeiro passeio ciclístico
notumo é nesta quinta
Nesta quinta-feira, dia 22 de julho,

a Unimed realiza o primeiro passeio ci
dístico noturno em Iaragua do, Sul. O

passeio está previsto para começar às 19.
horas, com saída da Praça Ângelo Piaze
ra. Qualquer pessoa pode participar do
evento. Não é preciso se inscrever anteci

padamente para poder participar. Outras

informações pelo telefone (47) 33709797,
com Cleide, ou pessoalmente na Funda

ção Municipal de Esportes.

BtnJUHA

Concurso de Declamação
de poesia tem 157 inscritos

A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul
recebeu inscrições de 157 candidatos de 44

instituições de ensino para o Concurso de

Declamação, que será realizado rios dias 2

e,3 de setembro, na Scar, Os organizado
res premiarão com medalhas e distribuirão
um total de aproximadamente R$ 5 mil em

dinheiro os classificados até o quinto lugar
de cada categoria. O evento foi criado com o

objetivo de desenvolver o gosto pela poesia, e

promover a integração escola-comunidade.
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Por Giovanni Ramos, interino giovanni@ocorreiodopovo.com.br
-

.

Carolina Tomaselli
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O
prefeito de Massaranduba, Mário Fer
nando Reike (PSDB), vai estar na ses

são ordinária da Câmara de Vereado
res no dia 2 de agosto, primeira após o

recesso, para falar sobre as obras do hospital.
Ele atenderá o convite do Legislativo, que
também chamou o ex-prefeito Dávio Leu

(DEM) para dar explicações sobre a obra,
inaugurada em dezembro de 2008, mas até

hoje sem funcionar.

Quando recebeu o convite, Reinke não

queria conversar com o� vereadores antes

de Leu, mas mudou de ideia na última se

mana, após ouvir o seu secretariado. "Vai ser

melhor desta forma. Mais do que explicar a

minha parte, eu vou municiar os vereadores

para questionar o ex-prefeito, porque a obra
foi inaugurada sem estar pronta, e com tan

tos problemas", ataca.

O tucano era vice na administração
anterior, mas rompeu com o democrata
e agora são adversários diretos. Em en

trevista ao O Correio do Povo, Leu tam

bém confirmou que fala sobre o assunto

na Câmara sem problemas. Uma CPI está

prestes a ser aberta por alguns vereado
res, que aguardam os depoimentos para
fazer o pedido.

Denuncie com 0800
A campanha da OAB contra a corrupção

eleitoral ganhou uma nova ferramenta. A en

tidade vai disponibilizar em todo o país um

0800 para a população denunciar irregulari
dades de candidatos. O número estará dispo
nível a partir do mês de agosto. A ideia é boa e

precisa ser utilizada pela população, que nor

malmente é passiva diante dos' abusos come

tidos por candidatos durante o processo.

Moderada
Angela Amin demonstra estar mais mode

rada que o marido Esperidião, candidato ao

governo em 2006. Nas entrevistas, ele era muito
mais crítico ao governo do PMDB. Já ela, utiliza
as pesquisas para apontar erros e foca na pala
vra mudança. A moderação também pode ter

origem num namoro com parte do PSDB, que
governa o Estado atualmente e possui filiados
descontentes com a tríplice aliança.

, , Isso foi feito de forma irregular.
Quando levantamos a questão,
entenderam como provocação. , ,JEAN I.EUTPRECHT (PC DO Si,

'
'

SOBRE o fRONTlIGHT DA PRAÇA
DO CENTRO HISTÓRICO

FOTOS PIERO RAGAZZI

Descentralizacão
.;)

A candidata do Pp, como era de se esperar, criticou a descentralização feita no

governo de Luiz Henrique. Afirmou que o projeto não trouxe resultados práticos.
Porém, não afirma se manterá ou não a estrutura. O que adianta é que pretende'
fazer dos conselhos uma estrutura mais eficiente, onde os pedidos dos prefeitos
tenham realmente uma resposta .

. RECEpÇÃO
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Ogovern�
daqui precisa
liderar esse

processo,
.

liderar o Fórum
Parlamentar
Catarinense

para cobrar as

obras da União.

"

o Correio do Povo: A candidata tentou ser

governadora em _1994. Por que deseja nova
mente o cargo em ,201 O?

AngelaAmin: Eu sonhei em ser governado
ra do Estado em 1994 e por muito pouco não

consegui naquela época. E partir daí, assumi
a Prefeitura de Florianópolis por dois manda
tos, onde tivemos resultados muito positivos,
deixando os indicadores de desenvolvimento
humano muito acima do que a Capital tinha .

quando entramos.

Depois, voltei a trabalhar com o cenário es

tadual, me elegendo deputada federal em 2006.
Tive um bom reconhecimento em Brasília. E

agora tento novamente ser governadora por
que tenho muita vontade de servir ao Estado e

a nossa gente e por isso estou neste desafio. Eu
trabalhei internamente e o partido homologou
minha candidatura.

OCP: Quais são as principais propostas
da candidatura ao governo estadual nes

tas eleições?
AA: Queremos fazer uma administração fo

cada no cidadão, priorizando sempre os resul
tados, em todas as áreas. Todos os setores terão
indicadores de avaliação, para que a grande be
neficiada seja a população,

A partir de IOde abril deste ano, nós lança ...

mos um questionário para todos os diretórios
é 'lideranças municipais, para montarmos um

plano de governo. E os resultados foram claros:
o que mais aparece como prioridade, como ne

.

cessidade para Santa Catarina, é a saúde, a se-

gurança, e novas oportunidades.

OCP: Oportunidades de emprego?
AA: Oportunidades aos jovens para um cresci

mento profissional. Isto, obviamente, está ligado
à área da educação. Nós temos que pensar num

processo de educação continuada, não só educa

ção formal, para que possamos garantir aos jovens
a oportunidade do empreendedorismo, que reúne
ensino e crédito. A partir daí, precisamos pensar na

logística do Estado. Com um crescimento econômi
co em diversas áreas, precisamos escoar toda esta

produção. Da maneira como está hoje é inviável.

OCP: Essa logística precisaria, então, de

grandes obras. E elas são de responsabilidade
do Estado ou da União?

AA: Obras estaduais e federais. Mas o gover
no daqui precisa liderar esse processo, liderar o

Fórum Parlamentar Catarinense para cobrar as

obras da União. Precisamos agir, cobrar, se en

volver. O Executivo precisa estar junto da ban
cada de deputados e senadores para conseguir
OS recursos. H·.·••o..ü H', "

"
Não podemos
mais aceitar

desculpas pela
demora na

duplicação da
BR-280, por
·exemplo.A

r�gião não pode
•

esperar mais.
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"
Oquemais

aparece como

prioridade, como

necessidade para
Santa Catarina,

é a saúde e a

segurança.
"

Data: 27 a 29 de julho - 1911 às 22h3Omin

local: XP h.'e'&írnroms

rnvestimento: IQx RS'l5'oo
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OCP: Como ocorreu a coligação do PP com

o PDT e o que Manoel Dias contribui para a

campanha?
AA: O PDT demonstrou interesse em partici

par da coligação na primeira conversa que nós

fizemos, em janeiro. O PDT possui duas bandei
ras muito claras que vem ao encontro da nossa

proposta: educação e trabalho.

OCP: A candidata defende que o governo
estadual lidere a bancada para cobrar obras do

governo federal. Mas não vai apoiar agora, ne

nhuma candidatura a presidente ...

AA: Nós tivemos uma posição muito cla
ra quanto a isso. Conversamos com os dois

. candidatos a presidente, afirmando que nós
temos um projeto para Santa Catarina, que é

.

governar o Estado. Apoiaríamos o presidenci
ável que entrasse no nosso projeto. 'Mas eles
decidiram apoiar outras candidaturas, o que
nós respeitamos.

OCP: A candidatura do PP é a principal de

oposição ao atual governo. Quais os pontos po
sitivos e negativos da gestão Luiz Henrique da
Silveira (PMDB)?

AA: Represento a candidatura da mudança e

todas as pesquisas mostram que o catarinense
possui um sentimento de mudança. A candida
tura do pp será propositiva e não de baixaria.
Nós queremos avaliar pontos que precisam ser

melhorados. Temos coisas boas e coisas ruins
neste governo.

Nas pesquisas que nós fizemos aparecem
necessidades de investimentos na saúde e na

segurança porque foram pontos fracos do atual

governo. Isso precisa melhorar.

OCP: O pp combateu o projeto de descen

tralização, principal bandeira do atual gover
no, 'durante os oito anos. Qual a avaliação filial
desta proposta?

.

AA: Nós combatemos essa descentralização
porque ela não possui resultados práticos. Nós
vamos fazer com que os projetos que forem le
vados aos conselhos regionais, que já existiam
antes de 2003, e que sejam aprovados, sejam.
aplicados, terá consequências. O cidadão ou

prefeito que levar um projeto a um conselho,
ele terá uma resposta.

"
Nós

combatemos a

descentralizaçâo
porque ela

... .

nao pOSSUI
resultados
práticos.

"

OCP: As secretarias regionais não permane
cerão em um eventual governo do PP?

AA: É uma maneira de descentralizar, nós

respeitamos, mas eu repito: o resultado vai
acontecer.

OCP: Uma avaliação do governo federal:
AA: Existem vários resultados, pontos posi

tivos. Mas como catarinenses, nós precisamos
cobrar mais agilidáde em algumas obras. Eu
não consigo acreditar com a demora na

reconstrução das cidades atingidas . .:. '

pelas chuvas em 2008. Foi uma . �/;:

falta de respeito com o cida- \�-
'

dão. É uma responsabilida- f{i
de do governo federal e do

.. '

J r.

estadual. Temos obras ur- :

gentes também atrasadas \�.
pela União. Não pode- "

mos mais aceitar descul

pas pela demora na du

plicação da BR-280, por
exemplo. A região não

pode esperar mais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 Opinião o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 21 de julho de 2010

CHARGE

til, A

NÃO E s:> VOCê
QU6 \lAl F\CAR
NO SECOI

DO LEITOR

Jaraguá sem árvores

Eu
sou moradora de Ja

. raguá do Sul, no bairro

Baependi e tenho me de

cepcionado com o trata

mento dado às árvores das ruas

mente algumas com dezenas de
anos de existência) não existem
mais. Sabe-se lá por qual motivo
ou a pedido de quem.

É difícil não ficar triste ao ver

essa paisagem especialmente em

tempos de máxima
próximas. Não sabia' ao certo a

quem me dirigir
neste momento,
mas não' poderia
jamais me man

ter imparcial nesta

questão.
Primeiramente,

tivemos que en

golir a retirada das
árvores do trilho de
trem, a pedido da
Polícia Militar, com

.

a desculpa de que
os "bandidos" as

utilizavam para se

esconder (como se a PM fizesse

vigília aérea pela cidade). Além
de ter' sacrificado as árvores a

toa, os pedestres não podem
mais usufruir das suas sombras

quando passam pelo trilho.

Agora, pasmem, a rua ·Ney
Franco, que costeia o muro do
Clube Baependi, foi totalmente
devastada. As árvores (provavel-

preocupação am

biental e tentativas
de preservar a natu

reza que ainda existe.
Mas sou apenas uma

voz em meio a uma

população condes
cendente que parece
não se importar com

nada por aqui.
Fico me pergun

tando quais os mo

tivos para tanta de

gradação e quais os

lugares da cidade ainda veremos

assim futuramente. Essa é uma

situação, no mínimo, frustrante.
Fica aqui minha reclamação

e a indignação de uma morado-'
ra que se preocupa com causas

ambientais como essa, que são
na maioria das vezes esquecidas.

É difícil não ficar
. triste ao ver

essa paisagem
especialmente em

tempos de máxima
preocupação
ambiental e

tentativas de
preservara

natureza que
ainda existe •

"

Caro/inne Thomazi, eutõnome.
" I.. , , , � \ I. j. �. l , j � .. � I ... J

EDITORIAL

Desafio da educacão
-, �

Uma semana após a divulgação dos dados do
Ideb, foia vez da sociedade conhecer os resulta
dos das escolas através dos testes do Exame Na
cional de Ensino Médio (Enem). Em Santa Ca.
tarina, que durante muito tempo foi apontado
como um Estado referência .em

qualidade de ensino, os números
não são tão animadores. -

O desempenho das institui

ções foi medido com base na mé
dia total obtida por seus alunos
nas provas objetivas e na redação
do Enem. A média nacional foi

.
de 500 pontos, segundo o Inep.

�
. As escolas particulares conquis-

. taram os melhores resultados e ocupam 18 das
20 melhores posições do ranking. Em Jaraguá do
Sul o melhor colocado foi o Colégio Bom Jesus
Divina Providencia com média 620,68 (ver a co

locação das outras escolas no www.ocorreiodo

povo.com.br).
Em ano eleitoral, fica claro que a educação

. deve ser um dos pilares do debate. É através
dela que o Estado e o país podem melhorar to-

dos os outros indicadores. Não dá mais para
suportar esta distância que separa as escolas

públicas das privadas. O dever do poder públi
co é agir com eficiência e rapidez para que, na

área privada e na pública, as escolas possam
contar com alunos e profes
sores motivados, pois esse é

ponto em comum entre as

instituições melhor coloca
das no país.

Educação é uma ga
rantia constitucional, as

sim como a igualdade de
. direitos. Mas, para que
todos tenham direitos

iguais é preciso começar pela base, ofere
cendo um ensino de qualidade para todos.
Claro que é preciso ter cautela para analisar os

números, pois o Enem não é obrigatório, mas a

cada ano tem se tornado um instrumento mais

importante para medir a qualidade do ensino
brasileiro. Os resultados são preocupantes e

a educação de qualidade torna-se um desafio

para a sociedade.

DO LEITOR

Resgatando os

padrões de beleza

Cada vez mais,
jovens como

, Carla sucumbem
aos padrões

determinados

pela mídia,
submetendo-se a

dietas rigorosas,
numa condição

de não aceitação
do próprio corpo.

Bem que tentei lembrar o nome dela - acho

que era Carla -, mas onde morava sei exatamen

te até hoje. De qualquer forma, eu passava em

frente à casa dela todos os dias, pois fazia parte
do meu trajeto até a universidade. Seu rosto era

meigo e seu olhar doce. Na época ela devia ter

uns 17 anos. Contudo, quando soube da notícia,
confesso que fiquei intrigado.
Carla era para mim o tipo de me-

.

nina bonita, daquelas não muito

altas, um pouquinho acima· do

peso, porém de corpo bonito - o

conjunto fazia dela, como disse,
uma menina bonita, mas fora
dos padrões da mídia.

E foi por causade tanto assis
tir à T\7, de admirar as modelos

magérrimas e de olhos cansa

dos que eu soube que a menina
de rosto meigo e olhar doce - a

Carla -, por não aceitar seu cor

po roliço, seu jeito de ser, seu'
padrão de beleza genético, fora
vítima do que se chama em me

dicina de anorexia nervosa, uma

disfunção caracterizada por uma

rígidae insuficiente dieta alimentar que resulta
em baixo peso corporal.

Cada vez mais, jovens como Carla sucumbem
aos padrões determinados pela mídia, submeten
do-se a dietas rigorosas,· numa condição de não

aceitação do próprio corpo, de sua forma de ser.

Foi com base nessa problemática que a professora
de jornalismo e comunicação de massa da Univer
sidade de Iowa (EUA), Meenakshi Gigi Durham,
identificou os mitos criados pela mídia no trata

mento da sexualidade, com efeitos nocivos para
. o desenvolvimento das meninas e a liberdade das

,

mulheres. De acordo com a pes-
quisadora, é imposto às crianças
e às jovens um único padrão de
beleza possível.

O grande desafio atual, não só
no Brasil, mas em muitos outros

países, é encontrarmos meca

nismos de controle da mídia no

que concerne a essa massificação
padronizada em relação ao tipo
ideal do corpo feminino, que visa,
acima de tudo, aos interesses cor

porativos na venda de produtos
de beleza, levando jovens ado
lescentes à busca de um padrão
de perfeição subserviente às de
mandas do mercado, aniquilan - .

do o conceito natural de beleza e

desestruturando-as do ponto de
vista emocional. Carla foi mais uma vítima dessa
violência e nem sequer se dava conta de que tinha
um rostinho meigo e um corpinho bonito.

"

"

Fernando Rizz%, advogado

� '\. •• '. � .. & .. j. � ..
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Empresas que utilizam ponto eletrônico terão de trocar equipamento

E'"

Registro dos
funcionários
muda em agosto
Relógio de ponto terá de emitir

,

cupom de papel a cada marcação
Passa a valer a partir de .

.

21 de agosto a portaria
1.510 do Ministério do
Trabalho, que prevê a

troca dos equipamentos
de registro da entrada e

saída dos funcionários.

NetenninaçãO
é para que

as empresas que utilizam
o sistema de ponto ele
rônico troquem os anti

gos relógios de ponto por modelos

que permitam a impressão de um

cupom, no estilo dos equipamen
tos utilizados para pagamentos
com cartão de crédito. Para o

MTE, a medida evitará a ocorrên
cia de fraudes na marcação de

horário, principalmente no que se

refere às horas extras.

Com a portaria, ficainstituído o

Registro Eletrônico de Ponto (REP),
que emite urn tíquete a cada regis-

.

tro de entrada ou saída de funcioná
rio. O aparelho deve ser inviolável,
ter precisão e capacidade de bateria

para 1.440 horas de funcionamento
em caso de falta dê energia elétrica.
A memória do relógio não deve per-

.

mitir a alteração dos dados e tam

bém não pode ter configurações
que pennitam o apagamento das

informações. O aparelho tem de ter

ainda urna porta do tipo USB, pron
ta para a atuação dos fiscais do tra

balho. A estimativa é de que o novo

relógio custe, em média, R$ 3 mil.
Pelo sistema, é cóbrada ainda urna

taxa de R$ 9 por funcionário.

A marcação do horário de tra

balho só é obrigatória para em

presas com dez funcionários ou

mais. De acordo com a Consoli

dação das Leis do Trabalho (CLT),
o registro pode ser feito de forma

manual, mecãnica ou eletrôni
ca. Somente as empresas que se

enquadram no último caso é que
terão de trocar o aparelho. A por
taria éompleta pode. ser acessada
através do site www.mte.gov.br.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br .. , ...

Geral 7

Agências ganham cara nova

por causa da fusão de beneos
Até junho do ano que vem,

todas as agências das redes Uni
banco e Banco Real do país terão
suas fachadas alteradas. O moti
vo é a compra do Unibanco pelo
Itaú, o que ocorreu no final de
2008, e do Real pelo Santander,
em outubro de 2007.

Em Jaraguá do Sul, alguns es

tabelecimentos já foram modi
ficados. A agência do Unibanco,
que ficava na Avenida Getúlio

Vargas, trocou de bandeira, e

agora pertenceà rede Itaú. Já o

Banco Real da Epitácio Pessoa,
aos poucos, recebe os letreiros e

as cores da marca Santander.
.

.

Antes das mudanças físicas,
os clientes dos dois bancos já
podem realizar operações em

qualquer agência, como paga
mento de títulos e uso dos caixas
de auto-atendimento. Os consu

. midores também serão avisados;
através de correspondências, das

mudanças..
.

Para os clientes do antigo Ban
co Real ainda não estão previstas
alterações nos números de contas.

Já os clientes do Unibanco, que
passarão a integrar o Itaú, rece

berão cartões com a bandeira do
novo banco. A entrega dos novos

cartões inicia ainda este mês.

Agência bancária da Epitácio Pessoa já teve a fachada alterada

Programa realiza ações para
combater trabalho infantil

O Programa ele Erradica-
.

ção do Trabalho Infantil (Peti)
intensifica . suas ações para
conscientizar famílias da im

portância de manter os filhos
na escola e longe da explora
ção. "Para erradicar o traba
lho infantil ainda é necessária .

uma quebra cultural. Muitos

pais pensam que os filhos têm
de trabalhar cedo porque na

época deles, eles também tra

balhavam aos 14 anos, por
exemplo", revela a diretora de
Assistência à Criança e ao Ado
lescente, Tatiana Uber.

Segundo ela, ainda é co

mum, em Iaraguá do Sul,
crianças trabalharem na ven

da de picolés, pipoca, maçã
do amor ou até mesmo como

babás, ou seja, cuidando de
outras crianças. ''A gente de
fende que o adolescente pode
e deve ajudar em casa, arru-

mar o seu quarto, lavar a lou

ça, isso faz parte da educação
dele. Mas ele tem de estar na

escola, estudando, isso está
no Estatuto da Criança e do
Adolescente", destaca.

Atualmente, o Peti orienta
15 famílias denunciadas por
caso de trabalho infantil. As

ações serão realizadas tam - .

bém nas escolas, Ongs e em-
,

presas. Denúncias através do
telefone: 47 3371 0324.
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FOTOS PIERO RAGAZZI
�

MAIS QUE CASA

Homenagem à história e
. aos próprios familiares

Casa construída por Schreiner no Água Verde precisou
de 50 metros cúbicos de madeira e 8,5 mil tijolos

"
Sou chamado de maluco
porque com o orçamento

dessa casa poderia ter
construído três. .

OTÁVIO SCHREINER

União de vigas de madeira, tijolos e sonhos resulta em uma casa admirável "

JARAGuÁ ·00 SUL

Ela até parece antiga, mas

de antigo só o que há na
nova residência do casal
Schreiner é o estilio.

Construída
a base de lem

branças e pesquisas, a casa

enxaimeI de Otávio e Ivete
está quase pronta. Depois

de seis meses de obras, agora, falta

pouco para inaugurar o resultado
de um sonho nascido faz tempo.

Na infância, erguer moradias
era algo comum ao cotidiano do
filho de carpinteiro marceneiro:
Assim como o trabalho, a curiosi
dade também vem sendo aguçada
desde aquela época. Foi ela quem
o levou ao encontro de descober
tas emocionadas. "Praticamente
todos os meus antepassados mo

raram em casas assim", aponta.

Não é por menos que a vontade
de dar continuidade à história sur

giu. E mais: ganhou forma através
das mãos do próprio dono. Ajudado
por profissionais, Otávio Schreiner
montou toda a estrutura do domi

cílio, Não pense que a tarefa é das
mais fáceis. Afinal, é preciso encon

trar ângulos corretos ou o projeto li
teralmente desmonta. Isso porque,
nos prédios construídos ao modo
enxaimel as vigas de madeira dão a

sustentação e o equilíbrio, enquan
to os tijolos apenas preenchem os

espaços VazIOS.

-

NAMAO

Ao lado da esposa Ivete, Otávio
Schreiner também tem se dedica
do a produzir os móveis. que vão

.

habitar a casa. Na cozinha, a mo

bília é composta de uma mesa e de
dois talhados em madeira, além
das. cadeiras de palha. Em breve,

ENXAIMEl
Obra de imigrantes germânicos

um guarda-louça inspirado nos

tempos de colonização ganhará a

parede. Isso sem contar as camas,
o estofado e a chapeleira que aín-

.
da esperam a fabricação.

No chão, no lugar de cerâmica
ou qualquer outro tipo de cober
tura, �o casal resolveu aderir às pla
cas de parquet, igualmente feitas
de madeira. Do lado de fora, a sa

cada completa o anibiente inspi
rado nas residências de avôs e pais
de descendentes jaraguaenses da

imigração.
Com a necessidade de janto

material vindo das florestas, Schrei
ner decidiu fazer a parte que lhe ca

bia na preservação da natureza. Os
mais de 50 metros cúbicos de ípê
usados na estrutura vieram de ma

deireiras legais e com programas de

manejo ecologicamente corretos.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Reconhecido à distância como obra dos colonizadores germânicos, o estilo en

xaimel é hoje motivo de orgulho e identidade para diversas cidades catarinenses. Em

Iaraguá do Sul, segundo Egon Jagnow, do setor de Patrimônio Histórico da Prefeitura,
essas casas eram comuns rro início do século 20. Elas costumavam ser de pessoas
com certa estabilidade econômica e remontam aos imigrantes vindos; em suma, da

região Norte da Alemanha.
. ..

Schreiner: a fachada ficou como sonhei, fiz o que realmente queria

PATRIMONIO
Passado esbarrando no moderno

De acordo com Egon Jagnow, a maioria das casas em estilo enxaimel de Jaraguá
do Sul foi construída nos bairros Rio da Luz e Rio Cerro. No entanto, grande parte
dessas residências já não existe mais. Além das limitações que a própria estrutura

pode trazer, a permanência esbarra em outros problemas. "Em tudo é dito que o novo

é melhor", critica. Por isso, o trabalho de convencimento para se manter estruturas

antigas tem sido difícil e nem sempre com resultados positivos.
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ELEiÇÃO

,Facisc apresenta 'Voz Única'
'Proj�to contempla cartilhas comreivindicações dos empresários aos candidatos

JARAGUÁ DO SUL

Prestes a acontecer
mais uma eleição no país,
a classe empresarial
catarinense mostrou outra
vez a preocupação com o

futuro da administração
pública em reunião ontem
na Associação Empresarial
de Schroeder.

.

Aradada
faz parte de um

roteiro de encontros-

promovidos pela Facisc

(Federação das Asso-

ciaçoes Empresariais de Santa

Catarina) em nove regiões do
Estado com o objetivo central de

apresentar o Projeto Voz Única.
Nessa campanha, 100 asso

ciações empresariais catarinen
ses já listaram as principais rei

vindicações do setor produtivo.
E a partir de agora uma cartilha
está.sendo editada e deve chegar
até as mãos dos candidatos em

agosto. Tudo isso para completar
a terceira e última parte do proje
to que será fiscalizar e cobrar as

ações dos políticos eleitos.
Conforme o assessor de co-

municação da Facisc, Bruno San

tiago, além das reuniões aconte

cerem para esclarecer as dúvidas
dos empresários, a intenção se

concentra em conscientizar a

classe sobre a importância de vo

tar no candidato da sua locali
dade. "Essa é uma maneira dos

empresários reivindicarem suas

prioridades e também de apro
ximar as associações dos políti
cos'" enfatiza.

Ainda segundo Santiago,
a cartilha vai concentrar um

.

diagnóstico das necessidades
do setor de negócios. Santa
Catarina soma 145 associações
empresariais, quase 25 mil em

preendimentos em volta de
cerca de 60 mil empresários fi
liados. O projeto também prevê
um questionário respondido
pelos candidatos a presidente,
senador e deputado.

Participaram da reunião on

tem empresários da região Norte
do Estado - Araquari, Balneário
Barra do Sul, Corupá, Garuva,
Guaramirim, Jaraguá do Sul,
Joinville, Massaranduba, Penha,
São Francisco do Sul e Schroeder.

• Daiana Constantino
daianac@ocorr�iodopovo.com.br

Além do tema centralizado nas eleições deste ano,
a reunião plenária da Facisc pautou um' debate sobre o

Encontro do Núcleo Estadual de Automecânicas e o 16°

Congresso da Confederação Nacional dos Iovens Em

presários. Aos interessados em; :participar destes ev�n
tos: basta acessar o site pela \,seguinte página, víttual
www.facisc.org.br e se inscrever.

.

... Conceitos Administrativos

... Noções de Matemática
4t: Faturamento e Financeiro'
4t Estoque e Compras
.. Finanças Pessoais
4i Departamento Pessoal
... Cadastro,. Crédito e Cobrança

Módulo

-PESSOAL

'O setor privado pode participar'
Presidente da Facisc (Federação das As- ciou sua trajetória na Associação Comercial

sociações Empresariais de Santa Catarina), e Industrial de Florianópolis. De 2001 a 2009
Alaor Francisco Tissot, está aliado às associa- exerceu o cargo de vice-presidente regional
ções empresariais catarinenses pelo trabalho da Facisc, e hoje é o responsável pela gestão
voluntário desde o final da década de 70. Iní-

.

da federação.

Alaor defende participação da classe empresarial no debate

* GRA,..s

Formação de Valores
Marketing Pessoal
Formação de Líderes
Relações Interpessoais

'Formação de Equipes
Comunicação e Expressão
Atendimento ao Cliente
Negociação e V.endas

• Na compra do cur-so Assistente Adminis.trativo, o curso de iniormâtica ou Montagem de Computadores será gratuíl0.

• Windows
• Word
• Excel
• Power Point

;". !!� - �. Anti-vírus
• Compactador de Arquivos
• Internet

Curso de

MONTAGEM E MANUTENÇÃO
de Computadores

www.cebraC.com.br

Q_
ü
o

§Z
S O Correio do Povo - Como o setor pro-a

.

� dutivo pode contribuir para melhoria da

gestão pública?
Alaor Francisco Tissot - Por exemplo,

, participando do Movimento Brasil Eficiente

(lançado ontem na Fundação Getulio Vargas
em São Paulo). Assim alcançamos o objetivo
de reduzir a carga tributária para 30% do PIB

(Produto Interno Bruto) no período de dez
anos, sem deixar de aumentar os investi
mentos em infraestrutura. A ideia é mostrar

que o setorprivado pode ser eficiente para a

administração pública e participar fazendo
críticas construtivas. Incentivar programas
voltados para os municípios terem mais di
nheiro é uma maneira de contribuir.

OCP - A distribuição desigual de recur

sos entre os governos federal, estadual e

municipal gera muitas críticas. Como deve
ria ocorrer esse processo?

APT - Nesse processo o ideal seria o Es
tado e o município ficar com 25% cada e a

União levar 50%. Cada governo conseguiria
administrar melhor e os municípios teriam
mais arrecadação. Essa seria uma forma. Ao
contrário do que ocorre hoje, com a União
levando 70% da arrecadação.

OCP - O que deve ser prioridade para o

próximo governo de Santa Catarina?
AFf - As prioridades devem estar voltadas

para infraestrutura, saúde e segurança, sem

esquecer da educação. Para a classe empre
sarial os investimentos precisam ser feitos na

ampliação do fornecimento de energia elétri
ca no Estado, além das melhorias nos portos
para fomentar ainda mais a exportação e tam

bém o recebimento de mercadorias.

Material Didático
GRATI

-+-
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Com a autorização d�
Fujama, a empresa cujo
vazamento tingiu o Rio
Jaraguá de vermelho
já voltou a operar
normalmente.

AKS
Embalagens havia

consertado o cano rom

pido no mesmo dia em

que um corante havia
evidenciado o vazamento, na

quinta-feira da semana passada.
Logo no dia seguinte, uma vis
toria' da Fujama (Fundação Iara
guaense de Meio Ambiente) foi
realizada na empresa.

"Nossos técnicos estiveram lá
e fizeram a análise necessária. Na

segunda-feira, a empresa foi auto

rizada a funcionar", declara o pre
sidente da Fujama, César Rocha. O

problema se resumiu ao vazamen

to, que não causou a morte de "pei
xes nem teve consequências mais
sérias. A empresa está sendo fisca
lizada não só por causa do proble-

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 21 de julho de 2010

ma, mas também para garantir que
a construção de uma nova estação
de tratamento na KS, necessária

para o aumento da produção, seja
feita dentro da lei ambiental.

"
o prazo final é de 30 dias
(para recorrer da muita).
Primeiro eles fariam uma

análise na própria empresa.
CÉSAR ROCHA, PRESIDENTE DA FUJAMA

"
Além do projeto de expansão da

empresa, outra questão pendente é
a multa de R$ 20 mil cobrada pelo
órgão ambiental por causa da polui
ção. Segundo César, a empresa ain
da não entrou com um recurso para
que a situação seja analisada. "O

prazo final � de 30 dias. Eles disse
ram que primeiro fariam uma aná
lise da situação na própria empresa',
explica o presidente. A KS Emba

lagens afirmou apenas que já está

operando normálmente e não daria

declarações em relação à multa. Corante que havia se espalhado no Rio Jaraguá sumiu "no mesmo dia, e não causou problemas ambientais graves

ViAS SÃO AS PRIMEIRAS QUE RECEBEM ASfALTO ES1'E ANO

I ,J

Empresa já voltou a funcionar
Fujama liberou atividades da KS Embalagens, multada em R$ 20 mil por poluição ambiental

Pavimentacão de ruas é finalizada
� "

Nos próximos dias, devem fi
car prontas as primeiras ruas que
estão sendo pavimentadas este

ano em Jaraguá do Sul. As obras

começaram no começo do mês,
através do programa Nosso As

falto, e contemplam dez vias dos
bairros Barra do Rio Cerro, São
Luís e Estrada Nova.

.

A Francisco Stinghen, que
fica no Rio Cerro e tem pouco
mais de 100 metros de. extensão,
recebeu ontem a capa asfáltica
e deve ser uma das primeiras a

serem concluídas. Segundo o se

cretário do Planejamento, Aristi
des Panstein, cada via leva cerca

de 15 dias para ser terminada,
em condições normais - isso

quando não é preciso adequar
a tubulação das ruas, como é o

caso de três das dez que come

çam a ser pavimentadas nas pró
ximas semanas.

Todas as vias que estão pen
dentes, cuja pavimentação é so

licitada no gabinete da Prefeitu
"

ra, ainda são feitas de barro. As

modificações ficam por conta de
uma empresa, que entra em con

tato com os moradores para que
estes paguem parte dos custos

da obra. O restante, fica a cargo
da Prefeitura.

Outro projeto que está em
.

andamento é a chamada "rota
dos hotéis", na estrada Ribeirão
Grande do Norte. A sub-base está

concluída, o que falta é a cons

trução da capa asfáltica. Segun
do o secretário, não há previsão
para o fim das obras.

PIERO RAGAZZI

Rua Jeferson
Machado,

Estrada Nova,
começou a ser

asfaltada através
do programa
Nosso Asfalto

Sem deslizamentos nem
resultados das pesquisas

Para alívio dos moradores
e da Defesa Civil de Jaraguá do
Sul, as chuvas dos últimos dias
não causaram problemas em

nenhum ponto da cidade. Uma
vistoria periódica está sendo fei
ta pelos funcionários da Defesa e

os pontos mais críticos da cidade
estão sendo acompanhados, mas

nenhum problema deve ocorrer

a menos que aumente o nível das
chuvas na região.

"Ás vezes ocorrem notifica
ções com apenas um dia de chu

va' mas isso é quando o" volume
de água está grande. A intensida
de por enquanto é pequena, po
demos dizer que estamos tran

quilos", afirma o coordenador da
Defesa Civil, Jair Alquini.

É um problema a menos

para moradores como os da Tifa
Theilacker, no bairro Três" Rios
do Norte, que foram afetados

por tremores de terra no final de

março deste ano: Um laudo do

Ceped (Centro Universitário de
Estudos e Pesquisas sobre De

sastres) havia atestado a neces-

•.. sidade de remover os moradores

da região gradativamente, por
causa da vulnerabilidade do solo.

Ainda assim, nada deve
acontecer por enquanto. Um
novo estudo havia sido solici
tado pela Associação de Mo

radores, e no momento dois
técnicos do Cenacid (Centro de

Apoio Científico em Desastres,
da Universidade Federal do Pa-

.

raná) estão fazendo uma análi
se sóbre o assunto.

Jair Alquini conta que ainda
não recebeu nenhum posiciona
mento dos técnicos, já que eles

chegaram no dia 8 deste mês e

têm 30 dias para apresentar os

resultados da pesquisa. As pro
vidências necessárias só serão
tomadas com o fim do estudo e

novo diálogo com .os moradores.
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Prêmio Ser
Humano SC 2010

Vai até 27 de agosto o prazo para a inscrição
para este prêmio promovido pela Associação
Brasileira de Recursos Humanos - ABRH - que
visa reconhecer trabalhos relevantes de profis
sionais e organizações que tenham realizadas
relevantes contribuições para a evolução da
Gestão de Pessoas. O prêmio será concedido
nas seguintes categorias: Cases em Gestão de
Pessoas, Projetos Sociais e Trabalhos Acadê
micos. Para outras informações acesse www.

premioabrhsc.com.br.

Itapoá continua
em obras

o Porto de Itapoá está com as obras
bem adiantadas e aguarda a chegada dos

equipamentos para ficar pronto para ope
rar, mas ainda falta a conclusão da SC-415 .

que ligará Garuva ao porto assim como

a construção da linha de transmissão de

energia. Esta é uma obra que está se arras

tando por diversos anos principalmente
por causa das obras que são de responsa
bilidade do governo.

Construção ,

No segundo decêndio de julho, o Indice
Nacional de Custo da Construção (INCC) re

gistrou variação de 0,72%. No mês anterior,
considerando o mesmo período, foi de 2,09%.
Apresentou recuo a taxa do índice relativo a

materiais, equipamentos e serviços, que pas
sou de 1,04% em junho para 0,55%, em julho.
O índice relativo ao custo da mão de obra re
gistrou taxa de 0,91%. No mesmo período do
mês anterior, foi de 3,21%.

Ao consumidor
Segundo a FG\T, o Índice de Preços ao Con

sumidor (IPC) teve variação negativa de 0,18%
na segunda prévia de julho. No mesmo perío
do do mês anterior, a taxa também foi negati
va, de 0,20%. Ficaram mais caros dois dos sete

grupos componentes do índice: alimentação
(de -1,49% para -0,88%) e despesas diversas
(de 0,21 % para 0,60%);,

Mercado Regional.

Lourival Kàisten

DIVULGAÇÃO

Custos da guerra
Os EUA já gastaram mais de US$ 1 trilhão em

guerras desde os ataques terroristas de II de Setem
bro, segundo relatório divulgado pelo Congresso
americano.Com valores ajustados pela inflação, os

gastos nos conflitos no Afeganistão, no Iraque e em

outros lugares fez a "guerra ao terrorismo" a mais
cara desde a-Segunda Guerra Mundiál.

, Re(\juste de aluguéis
Índice Geral de Preços - Mercado (lGP-M), usado

para reajustar a maioria dos contratos de locação, re

gistrou variação de 0,03% na segunda prévia de julho,
conforme informações divulgadas ontem pela Funda

ção Getulio Vargas (FGV). No mês anterior, conside
rando o mesmo período, a variação foi de 1,06%.

Marketing inovador
Uma nova estratégia de marketing, criada no Japão,

estabelece uma parceria entre os consumidores.e uma

loja. Os clientes podem levar os produtos sem pagar,
mas devem dar.umaopiniãosíncera sobre o produto.

Economia 11

A falta de mão
de obra

Em tempos de criação de

emprego recorde, é preciso re

fletir sobre o apagão de mão
de obra que pode ser enfrenta- .

do pelo-país. Ontem mesmo O
Correio do Povo noticiou que
a contratação de estrangeiros
bateu recorde no Brasil. Uma
das saídas para o problema é a

aposta no ensino técnico, que
-

forma .profissionais cada vez

mais requisitados pelas empre
sas. Em maio, a taxa de desocu

pação ficou em 7,5%, segundo
o IBGE, a menor para o mês
desde o início da série históri-
ca' em 2002.

Gumbica
A Infraero - Empresa Brasi

leíra de Infraestrutura Aeropor
tuária - a empresa pública que
detém o monopólio dos aeropor
tos no país, acaba de contratar
um consórcio de empresas para
projetar a construção do terceiro
terminal de passageiros do Aero

porto de Cumbica.

INDICADORES

CÂMBIO .

CIDMPRA VENDA \7A11.

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 á AvWaldemar Grubba, 1400 - Baepen
di - Jaraguá do Sul/SC, pelo presente comunicado, torna 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 Ehmke, 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 lo e 20 vara do trabalho de Jaraguá 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 a mesma cancelada em definitivo.

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

CNPJ: 08.945.080/0001-53
• r; � ,
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ABASTECIMENTO

Falta de água
pode atingir 35%

.

dos jaraguaenses
Segundo Samae, duas bombas de
reservatório pararam de funcionar
JARAGUÁ DO SUL

Há dois dias, a atendente de
berçário Clarice MartinS, 44
anos, não consegue lavar a

roupa e cumprir outros afazeres
domésticos que dependem da água.

II ,

F
alta água desde' segunda-feira de
manhã. Em alguns horários ela

volta, mas logo depois acaba. Para
tomar banho, só se acordar antes

das 6h da manhã", reclama. Moradora do
bairro Tifa Martins, Clarice está entre os

moradores atingidos por um problema
no abastecimento de água, que deve afe
tar cerca de 35% da população durante as

próximas horas.

Segundo o Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto), a falta de

água ocorre porque duas bombas de um

reservatório que abastece 14 bairros da
cidade estragaram na manhã de segunda
feira. Os equipamentos foram substituídos
no mesmo dia, após quase dez horas de
trabalho, mas o nível do reservatório ainda

,.,

está abaixo do normal. "Com isso as regiões

que- dependem da pressão do sistema es

tão sofrendo com a falta de água", explicou
o assessor de comunicação da autarquia,
Leocádio Neves e Silva.

A expectativa é de que a situação seja
normalizada até amanhã. No entanto, o

Samae alerta os nioradores destas regiões
a não desperdiçar água. "Com o aumento

no consumo de água, o abastecimento das
áreas mais elevadas e distantes corre ainda
mais risco", destacou.

I/Vi um morador do bairro
lavando o carro com a mangueira

hoje, mesmo sabendo que
muita gente está sem água".

CLARICE MARTINS, MORADORA DÁ TIFA MARTINS

Na visão de Clarice, parte da população
ainda não se conscientizou sobre a impor
tância 90 consumo racional da água. "Vi um

morador do bairro lavando o carro com a

mangueira hoje, mesmo sabendo que muita

gente está sem água. É uma pena que as pes
soas tenham esse tipo de atitude", criticou.

• Daiane Zanghelini
-

daiane@ocorreiodopovo.com.br
ARQUIVO OCP

"

Clarice diz que há dois dias tem dificuldade de fazer as tarefas .domésticas

• Parte da Jjfa Martins •

• Parté,do São Lúís
• F??rte do Jaraguá 99
• Pqrte. do;Jaraguá 84

,

!�UI,',"::·!

Camera Sansung .

Modelo ES�65
, RS 399,00Promoção válida somente neste fim de semana

até no dia 19/07110 não perca tempo!!!!
Computador AMD Core 2.9 GHZ
Memória de 2 GB HO de 500 GB

Gravador de OVO e tela LGO de 19 lG
Só RS1249,00

Note Book Ater E627 2
G8 de memória HD de
160 GB Gravador de OVO
e tela de 15 RS 1449,00

CameraSony
OSC-S2100 RS'399,OO

Note book Acer Aspire 5538
4 Gb de memória HO 250 G8
Tela de 15.6 lEO (super tina)
Só RS 1699,00

VENDAS DIRETO COM A CONSTRUTORA
RESIDENCIAL
NEUMANN

Registro de Incorporação: N° 61.526

RESIDENCIAL VERMONT
. ENTREGUE E ESCRITURADO

PRO.JETS
BEM-ESTAR AQUI

Tr: (47) 9927-7240
.

projets@uol.com.br

Apartamentos de 1
dormitório'.

. Apartamentos de
Suite + '1 dormitório
Medidor de Agua e

Gás individual
Soleiras das janelas
e sacadas em granito
1 vaga de garagem
portão e porteiro
eletrônico
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,

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAl, VENHA CONFERIR!

2007, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador

. Traseiro, Faróis de Neblina, Cd Player com Controle no

Volante.

2010, Preto, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e EspelhOS Elétricos, Cd Player,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Líga-
leve, Air Bag II.

.

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos '0 preço
- .

1995, Branca, Diesel, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica.

.

2006, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Faróis
de Neblina, Rodas de Liga-Ieve,limpador e

Desembaçador Traseiro, Cd Player.

2004, Branco, Ar-condicionado, Ar-quente.

2004, Prata, Ar-condicionado, Direção
Hidráulíca, Vidros e Travas Elétricas, Alarme,
Desembaçador Traseiro.

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assinatura embaixo,
Garantias, Comprometimento, Responsabilidades e Muita Segurança. Mauro Veíéulos garante.

2006, Prata, Protetor de Caçamba.

Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro ! Jaraguá do Sul SC
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Pat1icipa d� elaboraçij'p
1# ,�,' 1

hnplementação da
.

Rolítica dê saú<ie e

segura�ça no'traijalho,
. :lél.lltta "eíabôração1iije
estudos estÇitisticos, '"
instrumentos 'de
aval,iaçãot pro.gramas.de
segurança, análise de
acidentes e outros

dispositivos de ordem

técnícajunto aos

trabalhadores.
.

Financiamentos

·CAIVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facílitamos seu crédito Junto a CAIXA

WS Imóveis agora com

consultoria HabitacionaU,---.-._····_
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica-Federal_�./

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.co,m.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

. .....

,_
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

.

diversos pontos da cidade .

* Loteamentos Próprios
(47) 3373·3404 I 3373-0 6

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Residencial

Monel
No Centro em

,

Guaramirim-
Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
sem suíte
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�lIfiiM!!ltõaal!ii��epitJduIllns n&is. Todos os planos rnendonados est.ar.1o sujeitos a prévia aprovação de oédito. As CDl1ÓlÇões
��5lI!ITV1Ipn!.IioiMso.Asimagll!nsdaswíallos.sãoiustr.Jtivas.ConsuItesuaronces.sionâria paaü:ipantequantoa preço. taxas

a!li!!jjumm5e�&fliriiilldae.oenln.OO!rtasvátída!;apenasmperiodode16a21dejunhode201O..www.chevroletCOO\.br-SAC:08oo702
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'. '. REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

\
\

- LIMPADOR E DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO
- COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA
- TELA MUlTIFUNÇÃO
- PARA-CHOQUES NA COR DO VEíCULO, E MUITO MMS

I",' ,.'� , 'I IW,;"';:" ... j'I'

ABS, AIR BAG DUPLO, AR-CONDICIONADO,
DIREÇÃO HIDRÁULICA, RODAS DE LIGA LEVE,
VIDROS E TRAVAS, FAROL DE NEBLINA, BANCO
DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA,
COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE
ALTURA E PROFUNDIDADE, RETROVISORES
EXTERNOS ELÉTRICOS, E MUITO MAISR$ 49.900 À VISTA

NCESSIONÁRIA E APROVerrE.
• Promoçõo Zero Grau Peugeot. Ar-condklonodo de série grátis paro todo o Linha Peugeot 20? e linha Peugeot '507 HB e Sedan, exceto para o Peugeot 207 modelo X-line, .3 portas. Imagens·

somente pato fins ilustrativos, Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex, 5 portas, pintura sólido, cno/rnodeio'"! O/l 1 -. Preço público sugerido poro venda à vista o partir de RS 36.500,00. Preço público
, promocio'nal sugerido paro venda à vista a partir de RS 33.800,00, com R$ 2.700,00 de desconto relativo 00 valor integral do ar-condicionado -, Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6L

16V Flex, 5 portos, pintura sólido, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à visto a partir de R$ 52.800,00. Preço público promocional sugerido para venda à vista a partir
de R$ 49.900,00, com RS 2.700,00 de desconto relativo 00 valor integral do ar-condicionado e RS 200,00 de bônus especial sobre o valor do veículo. Frete incluso. Estoque- Nocional das'
Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 200 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/

PEUGEOT modelo 10/11 - 100 unidades. Prazo ·de vigência da promoçõo paro pedidos firmes fechados: entre 1/7/2010 e 31/7/2010 ou enquanto durorern os estoques. Nõo cumulativa paro outras

ASS ISTANC E: promcçôes. Poro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Coccessionértcs Peugeot partidpantes, ligue pato 0800 703 2424 ou acesse www.peugeoLcom.br.

P E U G EOT RECOMENDATOTAL

Itojaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenou (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686.Strasbourg Jaraguá do 'SUl'(47) 3274- 1900

R. Reinoldo Rau, 414

Sábados das 9h às 13hDe Segunda a Sexta das sh às 19h - - www.strasbourg.com.br PEUGEOT
MOTt,ON & EMOTION
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:'f»roblemas com.s�u-

'fFINANCIA�ENTO�' ,

EMPRÉST'IM'OS ;

BANCÁRIO, .

CARTÕES E OUTRAS

SITUAÇÕES? Ligue
e converse conosco,

que solucionaremos
em tempo prático.
TR: (47) 8431-5135

Adriana.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 21 de julho de 2010

.. � SAFIRA
1

COM SEU

) ENCANTO'
E SIMPATIA

o JORNAL Q!)E TEM DE TUDO
CONVIDA VOCÊ A ANUNCIAR

NOS CLASSIFICADOS MAIS
UDOS DA REGIÃO!

_,T, , •

1[�ifl.nwve

ANUNCIE AQ!JI E FAÇA BONS NEGÓCIOS!
VENDENDO, COMPRANDO, TROCANDO

OU DOANDO, ESTE É O SEU JORNAL!
LIGUE 2106.1919 E INFORME-SE

OPORTUNIDADE

(4-7): 3332 ..9811
(47) 9945-·9408
(47) 9657-9181* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

••

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058.
Chico de Paula

3273-2347 I 8853-9116

r-----------------------,

I I

:. Há vagas no :
: HOSPITAL E :
: MATERNIDADE JARAGUÁ: :
: • Técnico em

-

Eletrônica :
I • Técnico em Segurança do Trabalho I

: • Copeira :
I • Auxiliar de Cozinha I
I • Zeladora I
I I
I • Pedagoga I
I • Motorista I
I I
I

• Serviços Gerais (masculino) I

: Interessados enviar currículo para:
I recrutamento@hmj.org.br ou preencher I

: ficha no Setor Administrativo do I

I Hospital e Maternidade Jaraguá na Rua :
: dos Motoristas de 1936, n° 120. I

-- I
._----�-----------------�
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mannes

I�E�A�D�I
l\Jóveis e Decorações

JOINVILLE SC R. DR. JO'ÃO COLl,N, 1756, AMÉRICA, 47 3435.2080/3025.7280
JARAGUÁ 00 SUL SC R. BARÃO 00 RIO BRANCO, 340, CENTRO, 47 3275.2055

casageraldo@netuno.com.br / www.casageraldo.com

. . ._ . •
I' , .
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Stammtisch

Na
próxima segunda-feira, às 19 ho

ras, acontece na Chácara do Pos
to Mime, na Estrada Rio Molha, a

reunião com os líderes dos grupos
que participarão da 8a .Stammtisch, dia 31
de julho, em Jaraguá do .Sul. Na ocasião se

rão entregue o regulamento e o mapa com

o número e situação das barracas.

Acaert
Sérgio Luiz Lourenço da Rádio Jaraguá

AM, está entre os melhores repórteres ge
rais e pode ganhar o importante prêmio
profissional de rádio, entre centenas de
concorrentes. Os três finalistas serão co

nhecidos no próximo dia 13 de agosto, na

cerimônia do importante Prêmio ACAERT
de Rádio e Televisão.

Buxixo
Sabe aquela funcionária pública comis

sionada, já coroa, que se acha menina e

insiste nos badulaques de árvore de natal,
usa vestidinhos que parecem camisola e

não tem senso de limite? Pasmem! Agora se

insinua para os amigos da filha pra testar

seu poder de sedução. É mole? É o que di
zem nos corredores públicos.

NAS RODAS
• A Fuel promove no próximo dia 24 de

julho, na Recreativa Duas Rodas, o Sábado

Especial de Férias. Presença do sertanejo
Teddy Texas, pagodeira com o grupo
Swingaê e a presença do DJ Bibbe Andreatta.

• O boa gente Vander Piermann pode
preparar a cerveja e o churrasco que uma
turma descolada avisou: Dia 13 de agosto
todos vão querer abraçá-lo pela estreia da
idade nova. Quem manda ser querido!

'

• Vai de vento em popa, o lave de Orlando

Maguela Souza com Selminha Carvalho.
Os dois são muito discretos, mas vez por
outra, circulam nos lugares da moda da urbe
sorriso. A vida continua após a separação!

.t+.••

j
8UELTEA

www.bueltermann.com.br

Dica de quarta-feira
Curtir a "quartaneja' no Estação Armazém.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Ginástica é moda
"""_II4alL�<Ifa�
!!tt!!l - QO!I"1IID-�dl:liS"u1'

A artista plástica Violeta Polo, Keyla
Menezes e Sheila Lima da Morada Office e

organizadora da mostra na Expo 2010

• No próximo dia sete de .

agosto acontece a 2a feijoada
do Vieirense. O valor do convite
é R$ 15,00 e ganha na faixa um'

refrigerante ou uma cerveja.

• Essa não dá para perder!
Dia 31 de julho, na Sociedade
Diana tem a maior festa
Country do Norte do estado.

• MarisaLopes e o boa

gente Tomaz Schmidt estão
desfilando cnn: alianças,
de compromissd.;� GupIa

;"oficializou o noivado no fim
de semana.

Social 13

..�

.,
P/aCetour

Agência de Viagens

•
473275.0028

www.pfacelour.tur.br
suzana@pIacetouf'mrbr

Rua Ftatx:ísco f'isdI-. gol AO UIDO 'DA JAva.

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

locutor da Rádio Jaraguá AM, J
Santos. Ele também acompanha

a coluna todos os dias.

"
Eu descobri que sempre.
tenho escolhas. E muitas
vezes, trata-se apenas de
uma escolha de atitude.

JUDITH M. KNOWlTON

"

.,A famosa cachaça
Inox estará presente
na Feijoada do Moa. A

Iãrguerrneister e suas

belas modelos também já
confirmaram ..

• Dizem por aí que uma

moça linda, educada e 'muito
espirituosa está prestes a

perder o cargo que ocupa
numa importante empresa.
Motivo: a sua beleza está
,inçOplQdando a mulherdo '

cHefe. Como diria a letr�{de
uma música de Ultraje
a Rigor: "Mais eu me mordo
d

., "
, e cIUmes...

Claiton com sua namorada Cristina
Safanelli, que ainda recebe cumprimentos
pelos 24 àninhos comemorados'dla 19

• A rádio AM Jaraguá também
estará fazendo a cõbertura da ' • Doe agasalho!
Stammtisch. Toda uma equipe
foi destacada para o evento, • Com essa, fui!

André, Suelen, Juliana e

Jorge, da Ric Record. Equipe'
esperta que estará cobrindo a

Stammtisch, dia 31 de julho e

em agosto, a Feijoada do Moa.

A vidá como ela é
Vamos combinar? Está todo

mundo em parafuso! Fala sério

alguém sabe direito quem é a mu

lher, a amante, a ex-mulher, a ex

amante, a noiva ou a namorada do
goleiro Bruno? Com a palavra.

Onde comer bem
.

em Jaraguá .

No Mr Beef. O deck mais famo
so de Jaraguá. Onde? Na Rua Walter

Marquardt, 131 - ao lado da Iamail.
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CLIC DO LEITOR
Uma família
se mudou de
casa e deixou
para trás o seu

cachorro dentro
do cercado, sem

comida e água.
Ele está sendo
cuidado pelos
vizinhos, mas

precisa de um

lar. Quem tiver
interesse de

adotá-lo entrar
em contato

com Juliana no

telefone (47)
8861-1694

ou Jiuvani no

8861-1546.

Os tempos mudam, a educação também
os últimos dias muito se debateu sobre
o projeto de lei que pretende tornar

crime qualquer tipo de violência física
de pais contra os filhos. A 'inofensiva'

palmada está na lista negra. A minha primeira
reação ao saber do assunto foi ridicularizar a

proposta. Afinal, não deixa de ser uma inter
ferência do Estado nas relações familiares.
Porém, aos poucos fui dando o braço a torcer.

Não vejo problema em mudar de opinião, vejo
problema em não aprender,
não refletir, ficar estaciona
da sempre no mesmo lugar,
com a mesma conclusão.

Quem me acompanha
neste espaço deve saber

que sou mãe. Tenho que
confessar que já apelei
para a palmada. Mas quan
do isso aconteceu me senti uma derrotada.

Incapaz de educar um menino de três anos

através de diálogo e carinho. Depois tentava

me inocentar com a desculpa de que todo
mundo perde a paciência uma hora e que,
uma palmada não dói tanto assim.

Como mãe consciente que tento ser, sei

, que uma criança que cresce num ambiente de
amor, de compaixão e de diálogo, muito diá

logo, terá grandes chances de ser um adulto
feliz e que sempre optará por soluções pacífi
cas para resolver seus impasses. Além do que,

f'

a história nos mostra que as crianças serão
adultos muito parecidos com os adultos que a

cercaram durante a infância. A teoria da repe
tição se confirma na maioria dos casos.

Um dos principais argumentos a favor das

palmadas é de que 'fui educada assim e não
tenho nenhum trauma por causa disso'. O que
não deixa de ser uma desculpa esfarrapada, ba
seada na teoria da repetição. Há alguns anos,

por exemplo, pais, mães e até professores acha
vam normal bater de cinto, de

mangueira, colocar crianças
ajoelhadas sobre milho e coi
sas do gênero, bater de régua
nos alunos que nãos se com

portavam bem, etc... Feliz
mente, o comportamento da

. sociedade muda, novos pa---------����----�--��

drões vão sendo instituídos e

quem quer evoluir precisa acompanhar.
Que fique claro que sou a favor da discipli

na, do respeito, da coerência. Uma saída, que
tento colocar sempre em prática, é mostrar ao

meu filho que os seus atas têm consequências,
que ele não pode tudo. Educar dá trabalho. Dar
uma palmada é mais fácil, mas pode não ser o

melhor caminho. Enfim, sei que tenho muito a

melhorar como mãe e por isso acho que o de
bate que a proposta abriu já valeu a intenção. A

gente erra tentando acertar, por isso refletir so

bre nosso papel é tão importante.
,

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 (Leg) (14h, 16h30, 19h, 211130

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

16h50, 19h, 21h10 - todos os dias)
JOINVILLE
ii Cine Cidade 1
• Toy Story (Oub) (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, .�1h45 -

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, 16ti, 18h, 20h,

22h - todos os dias)
.• Cine Neumarkt 2

• Encontro Explosivo (Leg) (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 (teg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 -

.
todos os dias)

,

• Cine Neumarkt 5
• Plano B (Leg) (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)

LANÇAMENTOS

NOVELAS
com ela. Francesca leva Adamo até seu quarto e o

beija. Mimi recebe a encomenda que Bete mandou

para Totó. Clara se irrita com Francesca ao descobrir

que ela não agiu conforme o combinado. Mimi entre

ga para Clara a encomenda enviada por Bete. Danilo I

chega à Itália e por um triz não vê Clara em uma praça.
Fred pede para ficar com o cargo de diretor financeiro

'.

e Saulo se surpreende. Stela exige que Agnello termine
o namoro com Lorena. Clara queima os documentos

que Bete mandou para Totó. Danilo telefona para Clara
e Totó ouve parte da conversa. Totó pergunta a Clara
com quem ela está falando.

ESCRITO NAS ESTRELAS
Vicente comenta que Ricardo pode se apaixonar

por VitóriajViviane. Gilmar sugere que Viviane diga que
está doente para não ir à inauguração do Centro das

Artes com Ricardo. Milena, a secretária de Linda, vai

à casa de Magali para falar com Jair e Fabiana não

gosta. Vicente se surpreende com a visita inesperada
de Sofia e Beatriz. Mateus fica encantado ao ver Dalva
e Manoel alegrando as crianças no hospital. Danusa
e Calixto discutem por causa de Mauro. Jardel fica en

tediado com o ensaio de Vanessa. Jane comenta com

Ricardo que está pensando em pedir divórcio litigioso.
Zenilda encontra Viviane falando com Madame Gilda.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Zé Mário conta a Flores que deixou o carro longe

de Ribeirão para que ninguém saiba que ele está na

-cidade e revela que recuperou uma identidade falsa

que usava nos tempos da ditadura. Viriato tenta conter

a manifestação, mas não consegue. Marta diz para Vi

riato deixar o povo gritar e Ajuricaba concorda. Lincon
conta a Ellen que Nicolau parecia outra pessoa. em seu

discurso. Virgínia sugere que o prefeito mande um te

legrama parabenizando Nicoiau. Bruno confessa que
Nicolau o surpreendeu no discurso de posse. Ventania
vai até a casa de Léia e pega alguns eletrodomésticos

para quitar a dívida. Léia garante que vai pagá-lo e o

advogado decide esperar mais alguns dias. Flores e Zé
Mário relembram os tempos da juventude deles.

nrm
Marcela confessa a Osmar que está grávida. Na

tasha encontra o corpo de Orlando na banheira. Stela
vai a São Paulo comunicar o falecimento de Orlando a

ReBeca. Osmar fala para a mãe que irá apresentá-Ia
a urna- pessoa especial. Breno visita a família de Or
lando e aconselha Thaísa a consolar Jorgíto. Osmar
se despede de Julinho e parte com Marcela. Amanda

consegue um trabalho como modelo. Nicole invade a

casa de Dona Mocinha e provoca um acidente com Ar

mandinho. Luti fica furioso ao descobrir a armação de .

Valquíria. Bruna conta para Gustavo que Osmar está
trazendo uma moça para São Paulo. Osmar e Marcela
sofrem um acidente na estrada.

PASSIONE
Bete não aceita a presença de Fred na sua casa.

Gemma fala· para Agostina que não vai para o Brasil
(O resumo dos capítulos é de responsabilidade

das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Poderá ter sucesso em viagens, con-

cursos ou em novos projetos de vida,
pois seus horizontes estão se ampliando ago
ra. Na vida afetiva, a distância será o seu maior

obstáculo. Aproxime-se mais das pessoas que
reconhecem o seu valor.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Sua atração por assuntos que envol-

vam mistério deve aumentar conside

ravelmente neste dia. Mas a vida afetiva pede
cuidados: alguns problemas podem vir à tona!

Encontrar velhos amigos será gratificante.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Hoje, você se sentirá estimulado

pelas pessoas com as quais convive

ou trabalha. Cuidado com problemas afetivos

e evite alimentar ressentimentos. O amor é
o que movimenta a vida, por isso se permita
amar e ser amado.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
O setor profissional ganha novos es-

tímulos, é o momento certo de investir

na sua carreira! Já, na área afetiva, o romance

pode exigir alguns sacrifícios. Nem sempre o

que queremos é o melhor para nós.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Este dia será excepcionalmente pro

pício para fazer contato com pesso-
as de fora. Testes e concursos também

serão favorecidos. A dois, o ciúme poderá inco

modar, mas saiba vencê-Io!

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
O dia favorece as mudanças que se

referem à vida cotidiana, doméstica.
e familiar. Sua autoestima pode estar

em baixa. Capriche no visual e vire o jogo! Nem

sempre as coisas podem ser resolvidas no ins

tante que você deseja.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Você saberá �omo atrair a simpatia
dos outros. Viagem a trabalho tem

tudo para dar certo, aproveite para

ampliar a sua área de atuação. Seu romance,

porém, pode estar meio parado. Procure não

se cobrar tanto, ninguém é perfeito!

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11) .

Sua dedicação ao trabalho contará
muito e trará boas recompensas.

Júpiter pode ampliar as suas alterna

tivas ou aumentar a produtividade. Na vida a

dois, não dê motivos para briga! .

eSAGITÁRIO(22/11 a 21/12)
Hoje, você estará mais extroverti
do. Procure fazer algo que dê mais

prazer ao seu dia. No campo afetivo, o

astral traz o risco de uma possível frustração.
Encontre mais tempo- para se divertir e apre
ciar os prazeres da vida.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
O dia é ideal para trabalhar sozinho.

A fase também é promissora para

quem quer começar um negócio próprio ou

pensa em trabalhar em casa. A dois, a distân
cia será seu pior obstáculo. Faça uma limpeza
em seu armário.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Momento propício para trabalhar

com pessoas que possuem os mes

mos ideais que os seus. Júpiter favorece os

contatos com gente de fora. No amor, não con

vém insistir nas relações problemáticas.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Excelente astral para se destacar

no campo profissional. Terá moti

vação para investir em projetos ousados e

fazer contatos importantes. Conflitos podem
rondar sua vida amorosa. Experimente estar

com os amigos hoje.

,
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Jesus luz vai doar
sangue para retrato
o modelo Jesus Luz foi convidado pelo artista

plástico italiano Lucio Salvatore, aquele que pinta
retratos com sangue dos próprios retratados, para
doar algumas gotas para uma obra. Lucio está na

Europa coletando material para a exposição 'que

apresentará em setembro, e planeja fazer o proce
dimento com Jesus assim que ele voltar do Brasil.

Mãe de Gimenez
perde processo

Vera Gimenez, mãe da apresentadora Luciana

Gimenez, perdeu o processo que movia contra a re

vista Playboy. Ela movia uma ação contra as decla

rações de seu ex-marido, Jece Valadão -morto em

2006-, publicadas em 2007. Ele disse que um dos
ex-maridos de Vera havia morrido de Aids e que ela
teria ficado preocupada com sua saúde. A mãe de
Luciana questionava a veracidade das afirmações.

DIVIRTA-SE .

Empregada estável
A. moça vai procurar emprego como doméstica.

., Tenho uma vaga disponível, mas tem de ser uma

pessoa bastante estável, não gosto de contratar e logo
depois a pessoa já se manda - comenta a patroa.

- Tenho' certeza de que sou a pessoa indicada.

Fiquei doze anos na última casa!
- Doze anos? Puxa, que maravilha! E onde era

essa casa?
- A casa de, Det�QçãÇ>,,,dQJ;lal:

Drica
Moraes

recebe alta
Drica Moraes recebeu alta

do hospital Albert Einsten.
A atriz estava internada desde
o começo de julho, quando foi
submetida a um transplante de
medula óssea. Agora em casa,
Drica terá o acompanhamento
médico para controle do trans

plante. A leucemia de Drica foi
confirmada no mês de feverei

ro, após a atriz passar mal com

fortes dores e enjoos.

Daniele Suzuki aprende
japonês para se apresentar

A atriz Daniele Suzuki está de férias da televisão, mas mesmo assim não des
cansa. Daniele contou que está usando seus momentos livres para fazer aulas

de japonês, após um convite para apresentar um show no Japão. "Fui convidada

para apresentar o Brazilian Day no Japão e, como eles esperam que eu fale japo
nês por lá, estou aprendendo algumas frases para não fazer feio", disse a atriz.

Malvino .Salvador faz
declarações de.amor

Sempre reticente em falar sobre sua vida,
Malvino Salvador finalmente abriu seu coração.
O ator falou, pela primeira vez, sobre o namoro

com a atriz Sophie Charlotte e afirmou estar

amando a garota. "Estou apaixonado ... Nada
nela me incomoda!". Ele também derrete-se
ao falar da filha Sofia, de 11 meses, e é $Ó
elogios à mãe da menina."Ela é uma mãe ma

ravilhosa. Fico seguro de saber que minha filha
está sendo bem criada".

SUDOKU

,
.

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

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

quadrado de 3x3.
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Prateleiras pe
Além de organizar objetos, elas decoram o ambiente e são uma

opção para deixá-lo mais leve do que estantes conuencionais

Elas
são versáteis, se en

caixam perfeitamente em

qualquer ambiente, são
fáceis de instalar e contri

buem para a organização e a de

coração da casa. As prateleiras são
feitas de vários tipos de materiais e

tamanhos e comportam desde pe
quenos objetos até peças pesadas
como caixas de documentos, louças

. e equipamentos eletrônicos. Com
esta solução é possível aproveitar
o espaço ao máximo, do chão ao

teto, personalizando o ambiente
com misturas de cores e materiais.

Lojas de materiais de constru

ção são repletas de boas opções
de prateleiras, que podem ser

instaladas sem a necessidade de
um profissional especializado. No

entanto, se você não tem conheci
mentos práticos sobre o "mundo
da marcenaria", é importante ficar
atento para algumas dicas impor
tantes que não vêm escritas nos

manuais de instrução.

Escolha das prateleiras
depende do gosto de cada um,

do ambiente e da sua utitização

FOTOS DIVULGAÇÃO

Evite sobrecarregar a peça, deixando um espaço entre
os objetos, e cuidado para não exagerar nas cores

Para acertar na

posição e na distância
entre uma prateleira

e outra, faça um

esboço considerando
a quantidade e

as dimensões dos
objetos a serem

arrumados

nestes materiais devem ser utilizados fixado-

• Flores e plantas artificiais e naturais
• Mudas de flores, plantas e frutíferas

. Moveis para jardim, jardinagem e paisagismo

(47) 3371-051513371-8146
www.floresOorisa.com.br

GLOBA PISOS
Pisos Laminados e Térmicos

Rua João Januário Ayroso, la· sala 01 . Centro

global pisos@yahoo com br

POSiÇÃO E

DISTÂNCIA
• Faça um croqui (em esboço)

das prateleiras considerando a

quantidade e as dimensões dos
livros, objetos e molduras a se

rem arrumados;
• É preciso considerar a lar

gura, a profundidade e a altura
suficientes para acomodar tudo,
lembrando de deixar uma folga
de pelo menos de 2,5 em acima
dos objetos para que seja mais
fácil manuseá-los:

• Marque com fita crepe a

posição das prateleiras nas pa
redes antes de fazer � furação
para verificar se elas estão em

harmonia com o ambiente. É
recomendado sempre alinhar o

centralizar com algum elemen
to fixo existente. Exemplo: ali
nhar a prateleira mais alta com

a altura da guarnição da porta,
ou centralizar com o móvel logo
abaixo, ou alinhar com a janela.
Isso faz com que o visual do am
biente fique organizado.

COMO ESCOLHER
Para ter uma resistência maior

em uma prateleira, deve-se esco

lher suportes que tenham uma

barra diagonal adicional. O me

lhor é fixar na parede a parte mais

longa do suporte, e a menor, fixar à

prateleira. Para prateleiras longas,
colocar suportes a cada 70 cm,

pelo menos. Para materiais pesa
dos, aumenta-se a quantidade de

suportes e se diminui o espaço
entre eles; ou ainda, aumenta-se a

espessura da prateleira.
Fontes: http://www.organizesuavida.com.br

eudecorandoavida.blogspot.com

Porcellanato
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Em uma decoração em preto e branco, equilíbrio é a regra
fundamental para a harmonia do ambiente

FOTOS DIVULGAÇÃO

Detalhes em uma terceira cor ganham realce, já que
o preto e branco tem a propriedade de destacá-Ias

Clássica, casual ou

contemporânea, uma

decoração preta e branca é

elegante e uma base perfeita
para acolher outras cores,
maisfortes, e nunca sai de
moda. Então porque não

experimentar a simplicidade
desta paleta de cores em

um ambiente da casa? Veja
algumas dicas para usar esta

dupla infalível.

• Antes de começar a comprar
os objetos de decoração, analise
o e decida qual estilo deseja ado
tar no ambiente: contemporâneo
e minimalista com linhas preci
sas de branco puro e negro total?
Descontraído ou requintado?

• Misturar padrões estampa
dos e lisos é um dos princípios
básicos para quem decora com

,

preto 'e branco, pois contribui

para a criação de um ambiente
mais interessante, menos mo

nótono. Porém, é necessário
encontrar um equilíbrio entre
os diferentes tamanhos dos pa
drões utilizados. Uma boa ideia
é apostar nas peças lisas que,
caso se canse da decoração, po
dem ser facilmente incorpora
dos em outra;

• Se quiser criar um' impacto
ainda mais forte neste tipo de de

coração, adicione algumas peças

Antes de decorar, analise o espaço e decida
qual o estilo que deseja adotar no ambiente

decorativas numa terceira cor, só

que mais viva, caso do amare

lo, verde, azul-turquesa ou rosa

choque. Se preferir tonalidades
mais soft, incorpore o lilás, o azul
ou rosa bebê;

• Se procura a simplicidade
e optou por uma decoração que
tem na sua base o branco, mas

quer adicionar algum preto, por
que não escolher uma única peça
chave para fazer as honras dos

,

detalhes mais escuros? Não pre
cisa mais do que um tapete de

inspiração gráfica, algumas al
mofadas estampadas, um lustre
ou sofá preto, por exemplo;

• Em um espaço amplo, não
I

tenha medo de e utilizar o preto
porque as dimensões suportam
no na perfeição, inclusive se os

próprios móveis forem dessa cor.

Em um espaço pequeno, porém,
o preto pode diminuí-lo ainda
mais. Nesse caso é melhor pre
dominar o branco e usar o preto
para os detalhes;

• Pintar múltiplas riscas pretas
-

em uma parede pode ser um de
talhe discreto e contemporâneo.
Se não tiver medo de arriscar, pin
te uma parede toda preta. Outra
forma de criar um ponto de foco

elegante em um espaço preto e

branco é pintar a lareira com uma

, dessas duas cores;

Casa e Decoração 17

Marcel Heineekde Campos
CREA088202-7 4799124880
Fernanda Longo
CREA077074-4 4791928750

LONGO+
HEINECI<
ARQUITETURA E INTERIORES
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Agrupe peças decorativas e pequenos objetos, misturando o

preto e o branco, brincando com tamanhos, formatos e texturas

• Em um espaço exclusivamen
te preto e branco, procure o con

traste ,e a harmonia através do uso

de materiais condizentes como o

vidro, aço, prata e outros metais

brilhantes;
• Um dos pilares de qualquer

decoração PB é a exposição de fo

tografias, também pretas e bran
cas - de preferência em grupo e

em molduras igualmente pretas
para um efeito visual que prende
o olhar.

• Recorra ao preto para trans

formar e dar uma nova vida a ve

lhas peças: pintar algumas pra
teleiras ou um móvel (como .um
louceiro ou banco de dois luga
res), cobrir abajures fora de moda,
com um tecido mais atual, pintar
os puxadores dos armários de uma

cozinha toda branca;

• Ilustrações, pinturas e outras

obras de arte emolduradas com

diferentes combinações de preto e

branco são uma excelente dica para
ressaltar este tipo de decoração:

• Agrupe peças decorativas e

pequenos objetos, misturando o

preto e o branco, brincando com

tamanhos, formatos e texturas;
• Para um toque especial, sur

preenda com alguns' detalhes inu
sitados: velas pretas, copos pretos,
toalhas de mesa pretas ou outros

objetos;
• Se você gosta de uma deco

ração com base em preto e branco
e deseja um pouco de colorido na

sua decoração, adquira objetos, ou

aproveite os que já tem na cor que
gosta, e distribua-os equilibrada
mente e de forma sutil pelo ambien
te. Você vai gostar do resultado.

Fonte: www.eudecoro.com

Rodovia BR 280 - Km 56 - Guaramirim/SC 1(47) 3373-0490 I 3373·4896

site: www.harmoniamoveis.com.br I e-mail: harmonia.moveis@terra.com.br
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Prestações consomem a renda
. ,�

.

Perspectivas favoráveis dão tranquilidade para brasileiro assumir mais prestações
Uma parcela aqui,
outra parcela ali. No
supermercado, na rede
de lojas. É assim que boa
parte dos recursos dos
trabalhadores é gasta.

Ocomprometi�ento d� r�n
da das famílias brasileiras
com o pagamento de dívi-

,

das, tanto de parcelas do
crediário de lojas como de finan
ciamentos com bancos, é crescen

te nos últimos meses, apontam
pesquisas com consumidores e

estudos de consultorias privadas.
Mesmo com uma parcela maior
da renda empenhada com pres
tações, o consumidor não· desiste
de assumir novos empréstimos.
É que as perspectivas favoráveis

para o crescimento do emprego
e da renda e, especialmente, os

prazos longos de pagamento dos
financiamentos dão tranquilidade
para ele "encaixar" mais presta
ções no orçamento familiar.

DIVULGAÇÃO
Um estudo da Tendências

Consultoria Integrada com base
nos dados do crédito para pessoas
físicas acompanhado pelo Banco
Central (BC), exceto financiamen
tos imobiliários, e os rendimen
tos do trabalho e da Previdência,
apurados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
'mostra que, em maio, o compro
metimento da renda mensal com

prestações atingiu 26,3% e au

mentou 0,5 ponto porcentual em

relação ao mesmo mês de 2009.

.

Em março, o comprometi
mento correspondia a 25% da ren

da. Em abril, foi para 25,9%. UNos
nossos cálculos, esse indicador
deve

. atingir 28% em dezembro
deste ano", prevê Alexandre An

drade, economista da consultoria.
Se a estimativa se confirmar, será o

maior nível de empenho da renda
com prestações já alcançado des
de o início da série, em janeiro de
2003. O recorde anterior foi batido
em novembro de 2008, quando o

indicador chegou a 27,1%. Em maio o comprometimento da renda com prestações atingiu 26,3%

"
Uns falam que o limite
de comprometimento
da renda mensal com

prestações de lojas e bancos
é 25% e outros 30%.

EMÍlJO AlFtERI ANDRADE,
ECONOMISTA DA ASSOCIAÇÃO

COMERCIAL DE SÃO PAULO

"

Muda paradigma
dos consumidores

o consumo das classes sociais
D e E deve crescer num ritmo de
8% ao ano até 2012. O dobro do

que deve avançar o das classes A
e B, aponta um estudo realizado

pela Federação do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo do Esta
do de São Paulo (Fecomercio). O
consumo da classe C vai registrar
aumento de 7% ao ano, no mesmo'
período. Até 2013, todas as famí
lias brasileiras gastarão R$ 2,42 tri
lhões com produtos e serviços.

PREVISÃO DO TEMPO

80L COM
NUVENS
Estabilidade, predomínio de
sol e aumento de nuvens
devido à aproximação
de uma nova frente fria.
Temperatura baixa à noite
e em elevação à tarde.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 15°C

MÁX: 25°C

QUINTA
MíN: 18°C

MÁX: 27°C

SEXTA

MíN: 13°C

MÁX: 19°C

SÁBADO
MíN: 14°C

MÁX: 18°C

TEN [JÊNn�Ak
Frio e chuva
em agosto

o começo'de agosto deverá
ser marcado por duas caracte

rísticas diferentes: os primeiros
dias serão de entre nuvens na

divisa com o RS, e temperaturas
mais baixas. Nos dias seguintes,
o tempo volta ficar mais instá
vel com muita nebulosidade e

chuva em todas as regiões.

\>L�,..,. ,.��.,
;.q;....

' .."-','- O
'''....

'1

l.,,"-_') "'"""
.... , .....�)

El1solamdo ParcÍalmeflte Nublado Instável
Nublado

TEMPl:, TU

'Sensação fica
.

perto dos 20°C
Assim como as temperaturas, a sensação

térmica deve ficar um pouco mais alta em

todo o Estado. Da região central ao Litoral,
a média deve ficar entre 15°C e 20°C duran-.
te todo o dia. As únicas regiões que ainda

registram sensação entre O°C e 5°C são o

extremo-Oeste e entre Lages e São Joaquim.
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Inicia a convocação de mesários
. ,

Em Santa Catarina, 62 mil pessoas serão chamadas para trabalhar durante as eleições
A Justiça Eleitoral

I catarinense está
iniciando a convocação
dos eleitores que deverão
atuar como mesários nas

próximas eleições. .

O
primeiro lot.e de corres

pondências, contendo
em torno de 15 mil co

municados, será entre

gue pelos Correios na semana

que vem. Esse primeiro lote se

refere a aproximadamente 25%
do total, enquanto que outros

três serão distribuídos poste
riormente. Afora as convoca

ções via Correios,' muitos car

tórios optaram pela intimação.
por oficial de justiça ou pela al
ternância entre as duas opções.

Cerca de 14 mil seções elei-.
torais funcionarão durante as

eleições e exigirão a atuação de
62 mil pessoas, o equivalente
a quatro atendentes por seção

eleitoral. A equipe envolvida
é formada por integrantes das
mesas receptoras e também por
membros das mesas receptoras
de justificativas, delegados de

prédio e auxiliares.
Além de participar direta

mente do processo eleitoral,

DIVULGAÇÃO

Presidente do Ibram diz que é preciso aumentar número de museus

Primeira universidade de
museologia em outubro·

o Brasil poderá contar a partir
de outubro com uma universida
de aberta na área de museologia.
Segundo o presidente do Institu
to Brasileiro de Museus (Ibram),
José .Nascimento Junior, a inten

ção é capacitar profissionais de
todo o país que já trabalham em

museus, mas sem formação es

pecífica. Haverá cursos de pós
graduação e de curta duração
transmitidos por aulas virtuais
ou presenciais, em Brasília.

"Nossa meta é fazer inventá
rios dos acervos e conscientizar
os museus para a importância de

os mesários têm outras vanta

gens. O serviço prestado não

tem remuneração, mas dá di
reito a auxílio-alimentação e

dois dias de folga, seja no ser

viço público ou privado, para
cada dia trabalhado.

JUSTIFICATIVA

Caso o mesário não possa
comparecer, ele deverá enviar
uma justificativa ao juiz eleitoral

responsável até cinco dias após a

convocação. Se os impedimentos
surgirem após esse prazo, haverá .

tolerância, quando comprovada
a justificativa. Já para quem não
se manifestar até o dia da elei -

ção e não comparecer na datae

na.hora marcadas, o prazo para
apresentar justa causa ao juiz
eleitoral será de 30 dias. Mesários começam a receber a convocação já na próxima semana

Decreto aumenta autonomia
das universidades federais

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva assinou dois decretos que
devem aumentar a autonomia de

gestão das universidades federais
brasileiras. A mudança era uma

reivindicação antiga dos reitores
das principais universidades do

país. .Um dos decretos vai per-.

mitir que continue no caixa das
universidades eventual sobra do

orçamento anual repassado pelo

governo. A regra atual estabelece

que as instituições devem devol
ver o dinheiro que não tenha sido

gasto até o fim do ano.

O outro vai desobrigar as uni
versidades de aguardarem auto

rização do Ministério do Planeja
mento para convocar aprovados
em concurso, no caso de reposi
ção de servidores aposentados ou

que morreram.

aplicar o plano de segurança na

cional que elaboramos. Quanto aos

investimentos, passamos de R$ 25
milhões em 2003 para os atuais R$
120 milhões anuais", disse.

Ele acredita que o aumento

de recursos influencia direta
mente o crescimento no número
de visitantes, que passou de 15

para 33 rríilhões de pessoas. Mes
mo com a ampliação do acesso,
os' museus ainda estão concen

trados no Sudeste do país. O Nor
te e o Centro-Oeste são as regiões
mais carentes de museus e cen

tros culturais.
. . , • ; , , , ; ; ,

.

, ; .;; ; ; , , ••• ; !iii,• i!i!.,iii•.!iii.iiiij.iiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiijiiijiii!iiiijiij�.ijiji.. ijij,",,",!iiii,,ijiiij.,�••!iii.ijjiiijijijjiiiiiiiiiii!liiiii....iiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiijiiiiiijiiii�.,!iii.ijiiiiiiiiiii.,.

.,," ,

Universidade Federal de Santa Catarlaa será beneficiada com a medida

TEtEFON�A

Disputa 'de mercado
A Telefóníca contratou o escritório de advocacia Brauw Westbroek

para iniciar, na Holanda, o processo de dissolução da Brasilcel, empresa
formada pela operadora espanhola e a PT (Portugal Telecom). A Brasilcel
tem sede na Holanda e detém o controle da Vivo com 60% das ações.
Cada uma das operadoras tem 30% da Brasílcel.A arbitragem é mais
uma tentativa da Telefónica de pôr fim a uma disputa de dois meses pelo
controle daVivo, operadora de celular líder do mercado brasileiro.

Cai número de
Cheques sem
fundos no país

A inadimplência nos paga
mentos com cheque diminuiu no

primeiro semestre deste ano, na

comparação com igual período do
alio passado. De acordo com le
vantamento feito pela empresa de
consultoria Serasa Experian, foram
devolvidos 10,5 milhões de cheques
por falta de fundos, que correspon- ,

dem a 1,87% dos 560 milhões de

cheques emitidos no período,

De janeiro a junho de 2009, as

. devoluções alcançaram 2,3% de
um total618 milhões de cheques
e, nos doze meses do ano passado,
o percentual ficou em2,15% de 1,2
bilhão de documentos emitidos.
O assessor econômico da Serasa

Experian, Carlos Henrique de AI '

meida, disse que os consumidores
estão migrando para os cartões de

.

crédito e de débito pela facilidade
que encontram para rolar dívidas,
com a opção de pagar uma quantia
mínima.Essa facilidade, conforme
alertou, implica em risco de maior
endividamento por causa dos juros
cobrados pelas operadoras.

,
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linha de Fundo

ulimar Pivatto
* KAISERLAUTERN

14 clubes

Esse
será o número de par

ticipantes no Campeona
to Jaraguaense de Fute
bol Amador da Segunda

Divisão. As 14 equipes estarão
divididas em duas chaves, onde
se enfrentam em turno único e

os quatro melhores passam para
a segunda fase. Lá, o primeiro co

locado de um grupo pega o quar
to do outro e o segundo enfren
tará o terceiro, em jogos de ida e

volta, que seguirão neste sistema
até a grande decisão.

Participantes

VOCÊ SABIA?

Q jogador de basquete Shaquille
Q'Neal processou a montadora alemã
Mercedes-Benz por não entregar sua

Mercedes especial, incrementada
com um som de 10 mil dólares, suas

iniciais na frente do carro e um

"compartimento secreto", que só
ele seria capaz de abrir.

CRuZetRo ii< O zagueiro
Edcarlos deve se apresentar
sábado em Belo Horizonte. Ele
ainda está no México, treinando
com o Cruz Azul.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

vaTÓR�A. Querendo melhorar'
na tabela, oLeão da Barra trouxe

logo dois reforços para o ataque -

. Henrique, do São Paulo, e Thiago
Humberto, do Internacional.

. COrnNTHIANS /I Cotado para
assumir a seleção brasileira, o

técnico Mano Menezes negou
ontem qualquer contato da CBF.

BOTAFOGO • Marcelo Mattos e

Elízeu, ambos volantes, são os

-novos reforços do Fogão. Os dois

. chegam por empréstimos e ficam
até o fim do ano.

VASCO· Depois de ser dado

praticamente como certo, o

. zagueiro IadsonVieira deve ser

descartado do Vasco. O Lanús, da

Argentina, não libera o jogador.

MILAN. O presidente do Milan,
Silvio Berlusconi, resolveu se

manifestar e disse que Ronaldinho
'

Gaúcho é inegociável e que,
enquanto estiver jogando, vai
continuar no clube.

GARANTA ,SEU LUGAR NA ARQUIBANCADA
Os 15 primeiros assinantes que ligarem hoje, a partir das 8h30, ganharão

um ingresso para assistir ao jogo na Arena Jaraguá. (47) 2106-1919

LIGA FUTSAl

Malwee volta à
Arena Jaraguá
na noite de hoje
Time enfrenta Macaé querendo
encostar na liderança da Liga
JARAGUÁ DO SUL .

A Malwee/Cimed volta a

jogar na Arena pela liga
Futsal depois de mais de
um mês. O time enfrenta o

Macaé hoje, às 20h15 pela
antepenúltima rodada.

lém da paralisação para
a Copa, a equipe jogou

�.. uma partida em Brusque
dois jogos fora de casa.

Segundo Fernando Ferretti, o duelo
em casa aumenta as esperanças de
voltar a vencer, já que os três pontos
são fundamentais para seguir na

briga pela liderança. "O nosso obje
tivo é liderar. Se não der, vamos ao

menos terminar a fase com a menor

diferença possível para o primeiro

colocado", informou o comandante.
Ferretti acredita em um gran

de jogo na noite de hoje. Além da
Malwee querendo os três pontos, o

Macaé também vai jogar para fren
te, porque está na 17a colocação e

ainda tem chances de classificação.
"Tirando Unisul e Anápolis todos
ainda podem se classificar por isso
teremos que ter cuidado com o ím

peto desses times", disse.
No jogo de hoje, Ferretti não

terá Bebeto, Chico e Thiago. Bebeto
"

ficará dois meses fora, Chico, ape- .

sar de recuperado da panturrilha
esquerda, e Thiago, que sentiu um

desconforto na coxa esquerda, se

rão poupados. Ambos devem voltar
"

a jogar somente na decisão da li

bertadores, contra o Belo Indepen
diente, nos dias 5 e 6 de agosto, em

Medellín, na Colômbia.
" PIERO RAGAZZI

Fixo Leco
volta de

suspensão
no confronto

desta noite
contra o

Macaé

No Grupo A ficaram Atlético

Independente, Ponte Preta, Grê
mio Garibaldi, Operário Nova

Geração, Roma, Néki e Vila Rau.
E na B Guarany, Noite a Fora, Bar
rabaxo, Rio Molha, Galácticos, Rio
Cerro e Conti Elétrica. A tabelade

jogos ainda não foi divulgada pela Brasileirão com cara de Copa?
Liga Jaraguaense de Futebol, mas

. . .

a primeira rodada será no dia 21. V�mos para a terceíra rodada do Cam�eo?ato Brasileiro

de agosto. E fiquem atentos que depois do fi� da Copa do Mu�do e a sensaçao e de �ue o fute

vem aí a Terceirona, outra compe-
bol do Mun�Ial and�u c?ntagIando nos,s�s conterraneos. Por

tição que terá o apoio do Jornal O exempl?, o hd_er Corínthians m?stra O_tlpICO futebo,l de resul

Correio do Povo. tado. Ainda nao perdeu, mas aInda nao deu espetaculo. Mas

quem deu? Nem mesmo os clássicos empolgam e as estrelas
ainda não brilharam na competição. Não há como não com

parar com o que aconteceu na Copa do Mundo. Tenho amigos
DIVULGAÇÃO que são contra o sistema de pontos corridos, alegando que esse

regulamento tirou a emoção das partidas. Em certo ponto eles
têm razão. Em contrapartida, premia de forma mais justa.
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Na área

Henrique
Porto

Ciganos do esporte
ssim como na antiga novela, Jaraguá do Sul também tem

o seu "Cigano Igor" Trata-se do atleta de futsal Igor Tar

nawski, que em suas andanças pelo mundo da bola pesa
da encontrou Sally Siewerdt em Marília, interior paulista.

Grande promessa do atletismo local, Sally teve que abandonar a

cidade em busca de oportunidades, já que não possuímos equipe
adulta. Feliz por estar competindo, mas triste por não representar
sua terra, Sally é apenas um dos talentos revelados nas categorias
de base que encontram no êxodo a solução para suas carreiras,
quando poderiam continuar aqui, treinando e ajudando a desen
volver talentos. Um desafio e tanto para as cabeças que irão geren
ciar o recém-aprovado Fundo Municipal de Esportes. Em tempo,
Igor e o time de Marília ficaram em terceiro lugar na fase regional
dos Jogos Abertos do Interior, disputados em.Assis.

Handebol x Natacão
. �

o competente Iulimar Pivatto levantou a lebre: não seremos

sede do Mundial de Handebol. A justificativa é a falta de interes

se, já que em estrutura estamos bem cotados. Melhor assim -do

que assumir o compromisso -e fazer feio, como Foz do Iguaçu no

Campeonato Brasileiro de Natação Infantil de Inverno. Sob uma

temperatura de 10 graus e uma piscina inadequada, o carnpe-
-

anato teve que ser cancelado após vários atletas apresentarem
hipotermia e problemas respiratórios. No nosso caso há compe
tência para organizar- o evento, mas não comprometimento. Ou

seja, há males que vêm para o bem.

Homenagens
Na segunda-feira aconteceu a

festa de 95 anos de basquete em

Santa Catarina. Entre oshomena

geados, dois de Jaraguá do Sul. A
ex-atleta Virlei Kunz, hoje profes
sora de Educação Física do Senai,
e Julio Patrício (foto), técnico do

basquete feminino. Mas faltou ho

menagear dois pequenos grandes
homens, que fizeram (e ainda fa

zem) muito pelo basquete: Airton
"Ito" Schiochet e Claudio Tubbs.
Para mim, uma grande gafe da
FCR Agradeço ao amigo Luiz Ar
cher pelo exemplar autografado
do livro "O basquetebol em Santa
Catarina - 95 anos de história".

Flamengo
o Esporte Clube Flamen

go prepara sua festa de 18

anos, em 15· de agosto.
-

Bi

campeão da Liga Iaraguaen
se de Futebol (2003 ·e 2004),
o rubro-negro do Garibaldi
está viabilizando uma camisa
comemorativa. Serão confec-·
cionadas e vendidas apenas
100 unidades, com o valor ar

recadado sendo aplicado na

manutenção da sede do clu
be. Empresas interessadas em

aderir ao evento podem ligar
no 9958-5317, com Foguínho.

VISIT

Crianças "recebem
s do basquete

Atletas do Joinville alegram estudantes de Guaramirim
..

FOTOS PIERO RAGAZZI

GUARAMIRIM

Um dos melhores times de
basquete do Brasil esteve
em Guaramirim para uma

aula demonstrativa da
modalidade.

Cerca
de 100 crianças e

adolescentes estiverem
no Ginásio de Esportes
Prefeito Rodolfo Iahn

para uma aula de educação físi-
I ca diferente. Nove jogadores da

equipe de basquete de Joinville
vieram a Guaramirim ensinar e

brincar com a garotada.
A iniciativa sempre é co

mandada pelo técnico Alberto
Bial, mas ontem o comandante
não pode participar dó evento,

I

pois se recupera de um princí
I pio de AVC, que-teve na semana

passada. A missão de falar sobre

basquete com os estudantes fi
cou com o auxiliar-técnico Es

piga. Prender a atenção deles
não foi tarefa tão difícil. Foi só
chamar as estrelas do time que
todos ficaram fascinados com a

habilidade dos jogadores.
O capitão Shilton disse que a

.míssão deles é plantar a semen

tinha do basquete nas crianças.
"Ser exemplo para elas é muito
bom. Estamos divulgando o es

porte e queremos deixá-lo forte
no Estado", declarou.

E parece que eles consegui
ram. Erik da Fonseca, 9 anos, era

apaixonado por futebol, mas a

experiência que teve na tarde de
ontem está fazendo ele mudar de

.

.

ideia. "Agora estou em dúvida se

vou ser jogador de futebol ou de
.

basquete. Eles são muito altos e

queridos. O jogador que eu mais
gostei foi Thiagão", disse Erik.

A brincadeira contou com

apresentação dos fundamen
tos do basquete,· simulações de

jogos, e algumas crianças até
atuaram como treinadoras dos
times. Os atletas foram apre
sentados um a um por Espiga
que resumiu a ação com a frase:

"prestem atenção nesses atletas,
quem sabe um dia vocês estarão
daquele lado transmitindo a essa

mensagem a outras crianças".

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com�br .,

-

Capitão Shilton se orgulha em servir de exemplo-para outras crianças

Estudantes interagiram com os jogadores que deram dicas para elas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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São Paulo, do zagueiro Mirando (colete), tenta a reabilitação em casa

Contra lanterna,
Tímão quer
manter a ponta
Flamengo tenta a terceira vitória

seguida contra o Avaí, em casa

DA REDAÇÃO Outra partida de destaque des
ta quarta acontece no Maracanã.

Após duas vitórias consecutivas e

a entrada no G4, o Flamengo en
cara o também embalado Avaí,
que ganhou os seus dois últimos

jogos (São Paulo e Palmeiras) e su

biu para a sexta colocação.

Sete partidas estão

programadas para hoje
e uma delas envolve
justamente o líder contra
o lanterna da competição.
_"m Goiânia, o Atlético Goia

niense busca a recuperação,
e quem sabe sair da última

......lposição na tabela de classifi

cação, contra o Corinthians, o único
invicto atéo momento.

Desde o reinício do Brasileirão
na semana passada, o Atlético ain
da não sabe o que é somar ponto.
Foram duas derrotas consecutivas
- paraAtlético Mineiro e Flamengo
- e uma vitória sobre o Corinthians
é de suma importância para os

planos de evitar o rebaixamento.
Do lado corintiano, o moral está
alto pela liderança isolada. Com

apenas dois pontos de vantagem
para o Fluminense, a ordem é não

deixar a primeira colocação esca

p� �o fim da rodada.

O Internacional. vem de vitória
sobre Guarani e Ceará e quer entrar

no G4. O desafio será fora de casa

contra o Atlético Mineiro, que luta

pela reabilitação depois de perder
para o Corinthians e para ficar longe
da zona de rebaixamento.

Quem também quer a recupe
ração no campeonato é o São Pau
lo. Semifinalista da Libertadores, o

clube do Morumbi perdeu os dois
últimos jogos e despencou na tabela
de classificação - está em 13° lugar.
A chance de reação, nesta quarta,
centrao Prudente, no Morumbí.. ..

GASPAR NÓBREGA/VIPCOMM
Inll'"f/lh I":."� 11 � I'" �1/I!WiIIJ//1 'llllilit)/ �lnmH lflltl Im! II\, W",,, I �I.. ".""
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CLASSIFICAÇÃO 1OaRODADA

AMANHÃ
19h30 - São Paulo x Grêmio

19h30 - Atlético-MG x Internacional
19h30 ' Vitória x Goiás
21h - Flamengo x Avaí
21h50 - Atlético-GO x Corinthians
21h50 - Grêmio x Vasco
21h50 - Atlético-PR x Santos

QUINTA-FEIRA
21h - Palmeiras x Botafogo
21h - Fluminense x Cruzeiro
21h - Guarani x Ceará

18h30 - Grêmio Prudente x Vitória
18h30 - Vasco x Atlético-GO
18h30 - Avaí x Atlético-MG
DOMINGO
16h - Goiás x Atlético-PR
16h - Santos x São Paulo

16h -.Cruzeiro x Grêmio
16h -Intemacional x Flamengo
18h30 - Botafogo x Fluminense

18h30 - Corinthians x Guarani
18h30 - Ceará x Palmeiras

Rebaixados pala Série B

Rn�THiANS X f=El�PE
Diretoria responde em nota oficial

O Corinthians respondeu, por meio de nota oficial, ao comunicado emi
tido ontem pelos empresários do goleiro Felipe, em que o clube é acusado

por assédio moral. Segundo o comunicado, Felipe continua treinando para
recuperar a forma física e técnica. Felipe está afastado do elenco desde o dia
22 de junho, quando comunicou aos dirigentes que tinha uma proposta do

Genoa, da Itália. Anegociação não deu certo, mas o Corinthíans não aceitou

que o goleiro fosse reintegrado ao grupo.'

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICí)_>IO DE JARAGUÁDO SUL
EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 100/2010

SECREfARIADE OBRAS E URBANISMO/GERÊNCIA DETRANSITO ETRANSPORfES
TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao

Registro de preços a aquisição de MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA ao longo de
12(doze) meses, conforme especificações no ANEXO I do edital e ANEXO III - Minuta da
Ata de Registro de Preços e Anexo IX. - Especificações Técnicas. REGIMENTO: Lei Federal
8.666 de 21/06/93, Lei Federal10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e DECRETO 6.737/2009
de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARAENTREGA dos ENVELOPES: Até às
13:30 horas do dia 04 de agosto de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Iaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n° Ll l l, bairro: Barra do Rio Molha. O

CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 13:45hs do dia
04 de agosto de 2010, na sala de reuniões da Gerência de licitações e Contratos. VALOR
ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO: R$ 349.475,00 (trezentos e quarenta e nove mil quatro
centos e setenta e cinco reais). INFORMAÇOES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Iaraguá do Sul (SC), 16 de julho de 2010.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁDO SUL

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 101/2010

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
TIPO: MENOR PREÇO.POR ITEM

OBJETO:. Contratação de serviços de engenharia para pavimentação com lajotas e

paver na rua 55 - Ângelo Schiochet e pavimentação com paver na rua 310 - Dos Imigran
tes (acesso a Unerj, com fornecimento de material e de mão de obra, em conformidade
com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta
de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAW e

LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09:00 horas do dia 06 de agosto de 2010,
no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt n° Ull
Barra do Rio Molha - Iaraguã do Sul- Se. ABERfURA dos ENVELOPES: 09:15 horas do
dia 06 de agosto de 2010, na sala de reuniões da Gerência de licitações e Contratos. DATA
e HORÁRIO PARAVISITATÉCNICA: dias: 27/07/2010, 03/08/2010 e 05/08/2010 - Agendar
visita com Sr. Alcides Donat (Secretaria de Obras e Urbanismo), no telefone (47) 2106-8117
nos horários das 7:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 hs. RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: O
edital estará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer
custo. Os Anexos do Edital (Projeto, Memorial e Planilha orçamentária), deverão ser reti
rados na Gerência de licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Iaragua do Sul, no

endereço acima, no horário das 07:30 as Il:30hs e das 13:00 as 17:00hs, mediante apresen
tação do recibo de pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos
Anexos do Edital, deverá ser retirada no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no

endereço acima. ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA: Para o item 01 R$ 38.295,20 (trinta
e oito mil duzentos e noventa e. cinco reais e vinte centavos) e para.o item 02 R$ 29.823,77
(vinte e nove mil oitocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos). INFORMAÇÕES:
Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelo e

mail alcides.obras@jaraguadosUl.com.br. e/ou marcío.obrasêjaraguadosul.com.bt
Iaragua do Sul (SC), 16 de julho de 2010.

CECÍLIA KONELL - Prefeita Municipal
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mos dias", comentou Spolaor. Se ficar pro
vado que houve golpe do seguro, o dono do
carro deve responder por estelionato e falsa

comunicação de crime.

Segundo Spolaor, Castro já tinha passa
gem por outros crimes, mas não soube in
formar quais eram. Ele foi levado ao Presídio

Regional na tarde de ontem e deve responder
por receptação qualificada, adulteração de
sinal identificador de veículo automotor e

posse de arma de fogo. Se for condenado pe
los três crimes, a pena pode variar de sete até
17 anos de prisão.

-

Entre os produtos apreendidos estão:

UI�a espingarda, um rifle calibre 22, réplicas
de revólver calibres 22 e 44, máquina de cor

tar grama, cinco extintores de incêndio, tar

rafas, rede de pesca, coletes salva-vidas, dois
micro-ondas, fogão de mesa, aparelho de
som, televisão e outros equipamentos, além
R$ 7 mil em caixas de piso cerâmico.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

tubos de concreto. O objetivo é

impedir que os carros estacio
nem perto dos trilhos.

"Alguns clientes do Mercado

Municipal estacionam muito próxi
mo da linha férrea e os veículos aca

bam atingidos pelo trem. Além de
embelezar a cidade, esta medida vai

garantir mais segurança", comentou

o gerente do setor de trânsito, José
Antônio Schmitt. De acordo com

Medida para evitar acidentes

A partir de uma denúncia anônima,
a Polícia Militar descobriu um

esquema de receptação que
funcionava em uma latoaria no

bairro Barra do Rio Cerro.

Odono
do estabelecimento, Marcelo Clo

vis Castro, 29 anos, foi preso em flagran
te e confessou o crime. Na casa dele, a

PM encontrou dezenas de equipamen
tos sem nota fiscal, armas e dois automóveis
com registro de furto - um Gol com a placa
adulterada e um Xsara Picasso.

Durante o depoimento ao delegado
Adriano Spolaor, Castro disse que o Gol teria
sido adquirido por R$l,5 mil, enquanto o Pi
casso teria sido negociado com o proprietá
rio, que pretendia aplicar o golpe do seguro e

decidiu vender o carro por R$ 2 mil. "Já temos

alguns suspeitos e vamos ouvi-los nos próxi-

N A ElA

Homem é preso por receptação
Esquema funcionava em uma latoaria e foi descoberto a partir de denúncias anônimas

JARAGUÁ DO SUL

Castro (no detalhe) confessou atividade ilegal. Dezenas de produtos foram apreendidos

PREFEITURA ESTÁ CONSTRUINDO fLOREIRAS PERTO DO MERC/�DO MUNICIPAL

JARAGUÁ DO SUL
A Prefeitura começou a cons

truir, na manhã de ontem, flo
reiras no trecho de aproximada
mente 100 metros nos fundos do
Mercado Municipal, nas proxi
midades da linha férrea. As me

lhorias' compreendem a extensão

entre a Câmara de Vereadores e a

Fundação Cultural. No total, se

rão construídas 50 floreiras com

..

ele, a maioria dos acidentes acon

tece aos sábados, quando o movi
mento no local é maior.

Segundo Schmitt, a expec
tativa é de que todo o trabalho
- que inclui a instalação dos tu

bos' a plantação das flores e a

'colocação das placas de sinali

zação - seja concluído ainda esta

semana. Ele não soube precisar
quanto será investido na obra.

PIERO RAGAZZI Sacado: GENERSON OSVAlDO ROCHA Endereço: RUA RICHARD PISKE 49 - CZERNIEWICZ - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89255-110 Credor: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IlDA Portador: CASAS DA AGUA
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA Espécie: DM - N° Titulo: N159837/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
273,10 - Vencimento: 02/06/2009 - Apontamento: 152051/2010
-------------------------------------------_----------------------------------------------------------------------------------------------

Sacado: GENERSON OSVAlDO ROCHA Endereço: RUA RICHARD PISKE 49 - CZERNIEWICZ - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89255-110 Credor: CASAS DAAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IlDA Portador: CASAS DAAGUA MA
TERIAIS PARA CONSTRUCAO IlDA Espécie: DM - N'Titulo: N156619/1 c Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 141,20
- Vencimento: 13/05/2009 - Apontamento: 152052/2010

.

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

Sacado: GENERSON OSVAlDO ROCHA Endereço: RUA RICHARD PISKE 49 - CZERNIEWICZ - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89255-110 Credor: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA. Portador: CASAS DA AGUA
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IlDA Espécie: DM - W Titulo: N155542/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
146,28 õ Vencimento: 05/06/2009 - Apontamento: 152053/2010

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_---------------

Sacado: GENERSON OSVAlDO ROCHA Endereço: RUA RICHARD PISKE 49 - CZERNIEWICZ - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89255-110Credor: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO lJ'DA Portador: CASAS DA AGUA MA
TERIAIS PARA CONSTRUCAO IlDAEspécie: DM - W Titulo: N155542/ 1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 146,27
- Vencimento: 03/05/2009 - Apontamento: 152054/2010

.

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

Sacado: GENERSON OSVALDO ROCHA Endereço: RUA RICHARD PISKE 49 - CZERNIEWICZ - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89255-110Credor: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Portador: CASAS DAAGUA MATE
RIAIS PARA CONSTRUCAO IlDAEspécie: DM -,NO Titulo: N155496/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 335,00
- Vencimento: 01/05/2009 - Apontamento: 152055/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sacado: GENERSON OSVALDO ROCHA Endereço: RUA RICHARD PISKE 49 - CZERNIEWICZ - JARAGUÁ 'DO SUL-SC
- CEP: 89255-110 Credor: CASAS DAAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Portador: CASAS DAAGUA MATE-
RIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Espécie: DM - N° Titulo: N155475/1 - Motivo: falta de pagamento

.

Valor: R$ 49,15 - Vencimento: 24/04/2009 - Apontamento: 152056/2010

-

Tubos de concreto serão instàlados no trecho de 100 metros entre a Câmara de Vereador�s e a Fundação Cultural

o CORREIO ERROU
Diferente do que foi divulgado na edição de ontem, o cervo capturado pelos Bombeiros

Voluntários no bairro Itoupava Açu, em Schroeder, pesava cerca de 50 quilos.
" .... -

'r" r' ........
•

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVA DO BRASIL-FSTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul
Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n° 1589 • Telefone:
(47) 3273-2390 • Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 ao código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência
ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3
(três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.
FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Sacado: CLEOMARALVES BATISTA Endereço: RUAADOLFO ANTONIQ EMMENDOERFER CASA 17 - BARRA DO RIO
MOLHA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-695Credor: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. Portador: SERGIO SCHULZE &
ADVOGADOS ,ASSOCIADOS Espécie: CBI - N° Titulo: 131022002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.203,31 - Venci
mento: 04/03/2009 - Apontamento: 151962/2010

Sacado: JILMAR DE JESUS Endereço: EXP GUMERCINDO DA SILVA SALA 03 43 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89252-000 Credor: VAlDOCrn HAAS ME Portador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Espécie: DMI - N° Titulo:
24692-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 180,00 - Vencimento: 06/07/2010 - Apontamento: 151996/2010
----------------------_---------------------.--------_----------------------------------------------------------------------------------_-

Sacado: ECO END COM ART EST DE METAIS LIDA Endereço: AV MAL DEODORO DA FONSECA 910 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: PERSONALLY2ZA BRASIL INDUSTRIA DE ACESSO Portador: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL Espécie: DMI - W Titulo: 1884/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.920,00 - Vencimento: 06/07/2010
- Apontamento: 151997/2010

-

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

Sacado: VISUAL GRAF EDITORACAO IlDA ME Endereço: RUA PRESIDENTE E. PESSOA 1329 - CENTRO - JARAGUÃ
DO SUL-SC - CEP: 89251-100 Credor: CASAS DAAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IlDA Portador: CASAS DA
AGUAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA Espécie: CH - N° Titulo: 000113 9 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.477,00 - Vencimento: 17/05/2010 - Apontamento: 152048/2010

.

Sacado: GENERSON OSVALDO ROCHA Endereço: RUA RICHARD PISKE 49 - CZERNlEWICZ - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89255-110 Credor: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. Portador: CASAS DA AGUA MA
TERWS PARA CONSTRUCAO LIDA Espécie: DM - N° Titulo: N155495/ 1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 350,00
- Vencimento: 18/04/2009 - Apontamento: 152057/2010 .

Sacado: GENERSON OSVAlDO ROCHA Endereço: RUA RICHARD PISKE 49 - CZERNIEWICZ - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89255-110Credor: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO lJ'DA Portador: CASAS DA AGUA MA
TERIAIS pARA CONSTRUCAO LTDA Espécie: DM - N° Titulo: N153632/ 1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 67,00
- Vencimento: 09/04/2009 - Apontamento: 152058/2010

Sacado: GENERSON OSVALDO ROCHA Endereço: RUA RICHARD PISKE 49 - CZERNIEWICZ - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89255-110Credor: CASAS DAAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IlDA Portador: CASAS DAAGUA MATE
RIAIS PARA CONSTRUCAO IlDA. Espécie: DM - N° Titulo: Nl54119/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 250 00
- Vencimento: 07/04/2009 - Apontamento: 152059/2010

'

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

Sacado: GENERSON OSVAlDO ROCHA Endereço: RUA RICHARD PISKE 49 - CZERNIEWICZ - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89255-110Credor: CASAS DAAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO UDA Portador: CASAS DAAGUA MATE
RIAIS PARA CONSTRUCAO lJ'DAEspécie: DM - W Titulo: N152684/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 196,00
- Vencimento: 26/03/2009 - Apontamento: 152060/2010

-

.

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 21/07/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 21 de julho de 2010.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto

Total de títulos publicados: 14
1 ' , • ,
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NACARAGUÁ
A melhor NEGOCIACÁO
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Novo Gol 1.0 4 portas
• Para-choque na cor do veículo

« - Banco do motorista com

� regulagem 'de altura
:::; • Painel com relógio digital

-Imobilizador eletrônico
• Porta-malas revestido
de carpete

PACOTE TREND
• Rodas aro 14
• Revestimentos e porta objetos
• Faróis duplos
• Conta-giro
• Spoiler traseiro e frisos laterais
• Retrovisores e maçanetas na cor do veículo
• Preparação para som com antena no teto

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

Ofertas válidas até 21/07/10 ou enquanto durarem osestoques. Taxa de 0,99% para Voyage, com 60% de entrada e saldo em 24 meses.
Credito sujeito a aprovação. Fotos meramente ilustrativas. Alguns opcionais referem-se à versões especfficas.

www.autoeIite.com.br Grupo Auto ai! 40 anos de credibilidade. IANCO YOUCSWAGIH

Os.•,...,.. filies
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