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E direito
e dever

Nova lei obriga que
todos os estabelecimentos

comerciais deixem

disponíveispara
os clientes um exemplar

do Código deDefesa
do Consumidor.
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Habitação recebe
novos cadastros .

de interessados
Quem quiser participar de
programas habitacionais precisa
atualizar os dados. Prazo termina
em outubro. Página 11

Ujam vai eebrar
. agilidade nas

obras da280
Entidade pretende realizar debate
com candidatos a governador
no próximo mês. Duplicação
da rodovia estará entre os
questionamentos. Página 23
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PONTO DE VISTA

Por um Brasil mais eficiente

o Movimento Brasil
Eficiente é um exercício

de cidadania que
precisa da adesão de
toda a sociedade.

o início desta semana aconteceu em São Pau
lo o lançamento na Fundação GetúlioVargas
do movimento Brasil Eficiente, iniciativa que
propõemaior transparência, redução e efici-

ência nos gastos públicos, com o objetivo de promover
_

o desenvolvimento do nosso país de maneira compe
titiva em relação ao cenário intérnacional.

Apoiado por entidades de peso do empresariado
brasileiro, o estudo apresentado a lideranças de todo
o paísmostra que no período de 1995 a 2009 as despe
sas do governo passaram de 13,2% para 17,5% do Pro
duto Interno Bruto (PIB) do país, enquanto a taxa de
investimento encolheu demais de 20%
do PIB na década de 70 para 2,35% no

.

ano passado. .

Este "desempenho" demonstra
claramente que

é

preciso fazer algo,
como assinala o presidente da Asso

ciação Empresarial de Joinville, Carlos
Rodolfo Schneider, coordenador do

movimento, ao salientar na imprensa a

urgência de um esforço capaz de fazer
com que a despesa pública cresçamenos do que o PIB
e com isso apossibilidade de redução da carga tributária,
mais recursos para investimentos e, consequentemente,
maior crescimento. Lembrando fala do economistaPau
lo Rabello deCastro: "O Brasil estandomaior, muscula
se para que ele tenhamais investimentos, mais gastos
em educação, saúde que é necessário. E ainda assim,
as pessoas vão se sentir mais confortáveis (...). É como
se a quantidade de oxigênio para os brasileiros aumen-

"

tasse sob a forma de um aumento da sua renda".
Para sensibilizar os governantes, omovimento en

caminhou as propostas elencadas em documento aos '

principais candidatos à Presidência da República. O
desafio ousado do Movimento Brasil Eficiente é de re

dução da carga de impostos para 30% do PIB até 2020.

Paraviabilizar aproposta, a ideia é limitar os gastos
públicos correntes,'como a contratação de funcioná
rios e a concessão de aumentos reais de salários aos

servidores, abaixo do crescimento do PIB. Segundo os

coordenadores do movimento, só assim será possível
o governo aumentar seus investimentos e o país cres-

cer emmédia 6% ao ano até 2030. Caso

contrário, se a atual carga tributária for
mantida, o crescimento deverá se limi
tar a apenas 3,5% ao ano. A diferença
seria equivalente a um Brasil atual, se
gundo Rabello de Castro, um dos con-

_ sultores responsáveis pelos levanta
mentos que resultaram no documento.

O Movimento Brasil Eficiente é um" exercício de cidadania que precisa da
adesão de toda a sociedade parauma efetiva cobrança
aos governantes para que cumpram o compromisso
de reduzirmos o "Custo Brasil", melhorando a infra
estrutura e impulsionando a produção. Necessidades
como a ampliação das fontes de energia e dos modais
de transporte, nos investimentos em pesquisas e na

produtividade com sustentabilidade ambiental, na

educação e treinamento, entre outras que permitirão
a construção de um Brasil digno para todos.

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma dos Artigos 13° e 14° do Estatuto Social, ficam convoca

das as Voluntárias Fundadoras e Efetivas, da REDE FEMININA DE
COMBATE AO CÂNCER REGIONAL DE JARAGUÁ DO SUL - SC,
para á ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia

03i08/2010, com início às 8h, em primeira convocação com a pre
sença da maioria absoluta das associadas com direito a voto e às

8h30, em segunda e última convocação, com a presença mínima
de 1/3 (um terço) das associadas com direito a voto, na sede social,
situada à Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, nO 801, nesta cidade

de Jaraguá do Sul - SC, com a seguinte ordem do dia:
1 - Análise, discussão e aprovação ou não das contas da Diretoria
e do Balanço Geral encerrado em 31/12/2009 ;
2 - Alteração do Estatuto Social;
3 - Outros assuntos de interesse geral.

JARAGUÁ DO SUL (SC), 20/07/2010

Rozanda Balestrin - Presidente
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* telefone (* não serão publicados).

r EMPRÉSTIMO FÁCIL
Adquira agora mesmo um empréstimo rápido e seguro, sem
burocracia e sem comprovação de ·renda. Fazemos para
autônomos, assaíarledos. empresários, aposentados e

.

pensionistas. parcelamos em até 180 meses, sendo que a

1Bpal'cela pera 90 dias e maís ....você ainda escolhe a data par\!
pagamento e você poderá adquirir o seu- cartão de empréstimo.

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

Atendimento: Segunda ,á sexte feira das 09hOO às 17hOO

ligue agora mesmo e faça uma consulta sem compromisso.

CUl�NÁRIA
Salão Barg faz

I Noite das Sopas
A Associação Recreativa e Cultural Rio

da Luz "Salão Barg" promove hoje, a 25a
Noite das Sopas e Cremes. O evento come

ça às 19h30, com um cardápio de sopas de.
frango, gado, lentilha e schwatzauer. Já os

cremes serão de milho, palmito, batata sal
sa e ervilha. Também será servido caldo de

peixe, aipim frito, pão torrado, pão e queijo
ralado. Haverá ainda venda de cucas. O va-

10rpor pessoa é de R$ 10 e pode ser adquiri
do naAssociaçãoRio da Luz.

�DUCAÇAO
Unerj abre inscrições
para coordenadores·

CURSO

Seminário de desastres
terá palestra com geólogo
o consultor técnico da Defesa Civil de

Iaraguá do Sul, geólogo Normando' Zitta,
será um.dos palestrantes do "1° Seminário
Regional de Desastres do Vale do Itapocu",
que acontece no dia 17 de agosto, das 8 às
17 horas, no Seminário Sagrado Coração
de Jesus, em Corupá. O evento, organizado
pelaArnvali, tem como objetivo estimular a
implantação e estruturação da Defesa Ci
vil em todos os municípios para organizar
ações de prevenção.

COMIDA

Círculo Italiano
promove jantar

o Círculo Italiano e Trentino de Jaraguá
do Sul realizamais uma edição da Noite das

Sopas Italianas. No cardápio estão inclusos o
Minestrone, Cappelleti,Vêneto e o creme de

quatro queijos. Para acompanhar os pratos,
será servido .torradas e queijo ralado. O jan
tar acontece no dia 30 de julho, a partir das
20 horas, na sede social do círculo, na rua

dos Imigrantes Italianos, nO 33, bairro VIla
Nova. Os ingressos e custam R$16,50 (adul
to) e R$.10 (para crianças até dez anos).

,

A Unerj abriu inscrições a processo sele
tivo para o preenchimento de vagas à coor
denação nos cursos de graduação emAdmi
nistração, Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos, Direito, Engenharia Mecânica e

Engenharia de Produção. As inscrições deve
rão ser encaniinhadas ao Setor de Recursos
Humanos, em envelope lacrado, no horário
das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, ouvia
Sedex, para o Centro Universitário de Jaraguá
do Sul, na rua dos Imigrantes, 500, bairroRau.
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Por Giovanni Ramos, intérino
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giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
G

A
internet está sen

do utilizada de for
ma exaustiva pelos
candidatos a presi

dência e para o governo es

tadual. Todos os recursos e

redes sociais são colocados á

disposição do eleitor para co
nhecer melhor os postulan
tes. Porém, na região, onde
11 são candidatos a deputa
do estadual, pelo menos por
enquanto, apenas dois estão

aproveitando os recursos:

Carlos Chiodini (PMDB) e

Dieter Janssen (PP).
O progressista abriu uma

conta no twitter quando assu

miu uma vaga na Assembleia

Legislativa e usa a rede social

"
Vocês conseguem
imaginar a gente
pedindo voto
para o 251

IDElI SALVATTI (PT),
RESPONDENDO SOBRE QUEM
APOIARÁ CASO NÃO CHEGUE

AO SEGUNDO TURNO

, ,�

nlin
para responder comentários
de eleitores. Já o peemede
bista entrou com carga total
na grande rede: twitter, face
book, blog, youtube, orkut e
flickr são as redes utilizadas.

No começo do ano, O Cor
reio do Povo publicou uma ma
téria sobre o uso .da internet nas
eleições, já que a propaganda
este ano foi liberada. Todos os

então pré-candidatos aprova
ram a ideia. Hoje, muitos ainda
não colocaram as ferramentas
em uso, talvez por falta de tem

po ou por falta de conhecimen
to na área. Os endereços dos
candidatos na rede você encon
tra no blog Bastidores, emwww.

ocorreiodopovo.com.br.

Devem votar?
Os detentos do Presídio Regional não terão direito a voto.

nas eleições deste ano. Segundo o TRE (Tribunal Regional Elei
toral) a única seção eleitoral em estabelecimento prisional será
na unidade de Blumenau, onde votarão 25 presos provisórios.
A Constituição permite que detentos não condenados possam
participar do processo eleitoral, pois parte do princípio da pre
sunção da inocência. Santa Catarina fará sua primeira experi
ência neste ano. O tema é controverso e divide opiniões. Presos
devem votar ou os direitos político_s devem ser suspensos até o

julgamento? Entre no blog Bastidores em www.ocorreiodopovo.
com.br e deixe sua opinião.

Federais-
Para deputado federal, dois

candidatos já colocaram o nome

na grande rede: Airton Sudbrack
(PT) e Jean Leutprecht (PC do B).
O primeiro focou no blog, que já
mantinha antes de ser candida
to, para divulgação das ideias da

Esquerda Marxista. O segundo
chegou a abrir um site, mas está
momentaneamente fora do ar. A

propaganda na internet está sen
do feita pelo microblog twitter.

Outro lado
Se a internet trouxe mais liber

dade para as campanhas eleitorais,
principalmente para as candidatu
ras com poucos recursos, a grande
rede vem sendo usada também
para troca de insultos ebaixarias en
tremilitantes partidários. Outrapra
ga online são os spams e correntes'
enviadas, normalmente para difa
mar o candidato concorrente. Políti
co que usa o assessor para envio de

spams nãomerece o voto.

DIVULGAÇÃO

FOTOS ARQUIVO OCP

Pela tríplice
o Democratas não fez parte do

primeiro governo LuizHenrique da
Silveira (PMDB). E deixou os cargos
na administração emmarço, quan
do o PMDB mantinha o nome de
Eduardo Pinho Moreira como can
didato ao governo. Mas parece que
está tudo certo entre os demistas e

a turma de Luiz Henrique. Colom
bo sente-se à vontade nas entrevis
tas pará defender o atual governo e

pregar a continuidade.

Posicionados
Raimundo Colombo (DEM) se

recusou a apontar defeitos da ges
tão Luiz Henrique. Angela Amin
(PP) disse que há pontos positivos,
sem entrar em detalhes. Ideli Sal
vatti recebeu as·mesmas pergun
tas e respondeu ambas. Depois de
uma pré-campanha bagunçada,
ficou bem definido quem é gover
no, quem é oposição e quem ficou .

entre os dois nesta campanha.

Temporários
Apesar dos bons índices no

Idep, a educação catarinense ain
da traz números preocupantes. A
microrregião possui 500 professo
res efetivos e mais de 300 em ACT
(Admissão em Caráter Temporá
rio). A Secretaria Regional afirma
que esses funcionários preenchem
vagas de efetivos que tiram licen
ças como de saúde e maternidade.
Mas a proporção émuito alta. Não
falta concurso, não?
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"
A manutenção

.

da tríplice
aliança era
desejada por
todos nós,

principalmente
pelo líder dela,
que foi o Luiz
Henrique da
Silveira.

"

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 23 de julho de 2010

o Correio do Povo: O candidato ainda temmais

quatro anos demandato como senador.Por que as
sumir o governo estadual?

Raimundo Colombo: Eu posso fazer um bom
trabalho como governador. A passagem pelo Sena
do trouxe experiência e o trabalho realizado na Pre
feitura de Lages me dá segurança para este desafio.

Quero ser um governador para servir as pessoas e

continuar o desenvolvimento feito até agora.

OCP: Quais as principais propostas da campa
nha?As prioridades?

RC: A primeira, a segunda, a terceira prioridade
é a saúde. Eu me comporto como qualquer pessoa,
como pai de família. Entre construir uma casa, fazer
uma viagem ou cuidar da saúde de alguém próximo,
tu escolhe a última opção.

OCP: Como o senhor avalia a atual situação da
saúde catarinense?

RC: A saúde necessita sempre de avanços. Quan
do fui prefeito de Lages, nosso objetivo era termos

um tomógrafo. Depois o tratamento de quimiote
rapia, depois a ressonância magnética. Temos que
melhorar o tempo todo. Temos que dar apoio os

municípios no atendimento básico. Eu gosto mui
to do modelo de hospital filantrópico, comunitário,

.

dirigido pela própria comunidade, com o apoio do

poder público. J

OCP:Além da saúde...
RC: Eu acho que precisamos de grandes obras

de infraestrutura no Estado. E algumas dessas obras
são de responsabilidade da União e estão atrasadas,
como a duplicação da BR-280 aqui em Iaraguá, da
BR-470, a conclusão daBR-IOl Sul. Precisamos tam
bém melhorias nos portos e aeroportos. E por se
tratar do governo federal, eu apoio José Serra (PSDB)
para presidente. Temos um bom entendimento e

acredito em boas parcerias.

OCP: E se o Serra não for eleito presidente?Como
fazer as parcerias comuma gestão adversária? .

RC: O compromisso com Santa Catarina não

pode ser do governo A ou B. É evidente que com

uma vitória do Serra, o entendimento com Brasília
será melhor, mas esse direito do-Estado deve ser le
vado em consideração de qualquer forma.

OCP: A tríplice aliança foi reeditada após dis
putas internas pela indicação da cabeça de chapa.
Como vem a coligação para as eleições?

RC: A manutenção da tríplice aliança era dese
jada por todos nós, principalmente pelo líder dela,
que foi o LuizHenrique da Silveira (PMDB). Foi pos
sível um entendimento por causa disso: É um en

tendimento transparente, forte, e eu devo muito ao

Eduardo Pinho Moreira (PMDB) e ao LeonelPavan
(PSDB) que acreditam na nossa aliança.

PIERO RAGAZZI

"
Eu nunca
fui contra a

descentralização. -

Eu combati
a estrutura

administrativa,
pois entendia
que ela poderia
encarecera

, .

maquina.
"
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OCP: Como o candidato da situação
avalia o projeto de descentralização, a

principal bandeira do governo Luiz Hen

rique? Qual o caminho para os próximos
quatro anos?

RC: O governador se elegeu e reelegeu
com essa proposta. A descentralização é
uma coisa boa, traz o Estado para perto das

pessoas. A minha opinião é que precisamos
fortalecer os conselhos regionais e fazê-los
de forma setorial. Por exemplo, a saúde: eu

quero um conselho onde participe o diretor
do hospital, a associação médica, os secre

tários municipais de saúde, pessoas que fa
zem e vivem o setor no dia a dia.

"
Quanto

aos pontos
negativos,
deixa isso
comas

candidatas
da oposição.

,-,

OCP: Antes de ser candidato a senador
em 2006, o senhor fez sérias críticas à des
centralização do Luiz Henrique, acusan
do de cabide de emprego. Agora mudou
de ideia?

',I'
"A primeira,
a segunda,
a terceira

-

prioridade
ea saúde.

"

Data: 21 a 29 de juI.ho -19h às 22h3Omin
, locat XP IrrvestÍlOO1tos

hNesIimetJltr. tOxRS25.00

�ecú()�' .Inscrições: sres nÓl.'

RC: Eu nunca fui contra a descentraliza
ção, além do que, eu moro em Lages, no in
terior. Eu combati a estrutura administrativa,
pois entendia que ela poderia encarecer amá
quina do governo. Passaram-se oito anos e os

resultados são claros. A pesquisa feita recen

temente aponta que 75% da população quer
amanutenção das regionais. Temos que apro
veitar as coisas boas que foram feitas e enten

der o que a sociedade deseja.

OCP: Pontos positivos e negativos do
atual governo?

.

RC: Eu estou andando nas ruas, com o

Luiz Henrique e com o Paulo Bauer (PSDB).
O governo atual é bem visto, bem avaliado
e isso é muito importante para nós. As suas

realizações estão aí, o índice de mortalidade
infantil caiu pela metade, isso significa qua
lidade de vida, é um indicador extraordiná
rio. São muitas coisas positivas. Quanto aos

Política 5

pontos negativos, deixa isso com as candi-
.

.

datas da oposição.

OCP: Nós pedimos pontos positivos do
atual governo paraAngelaArnín (PP) e Ide
li Salvatti (PT) e as duas citaram. Por isso,
pedimos também os negativos para o can

didato governista.
RC: Eu realmente não tenho como di

zer isso. Cabe a cada eleitor avaliar. O mais

importante agora é olhar para o futuro. Ver
. tudo de bom que teve nas administrações
até agora e aproveitar o melhor delas.

OCP: Preferência por adversário em um

. possível segundo turno?
RC: Não. Quem escolhe é o eleitor. Res

peito os adversários e espero ser respei
tado. Vamos evitar fazer uma campanha
odiosa, rancorosa, feita a partir de propos
tas, de projetos.
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CHARGE

DOLErrOR

Seleção de Brasileiros

Fomentar
práticas despor

tivas, inclusive as.profís
sionais, é um dever do
Estado Brasileiro, previsto

na Constituição da República.
"Fomentar" significa estimular,
facilitar, promover
o desenvolvimen
to e o progresso de

alguma coisa, o que
é bem diferente de

ter, manter, pos
suir, patrocinar, di
rigir ou administrar
algo. O soccer, cria
do pelos ingleses, é
uma dessas ativida-
des a ser incentiva

da, a "Seleção Brasileira de Fute
bol" a manifestação maior dela.

Ainda que se possa defender
a sua integração ao patrimônio
cultural do país, fato é que a "Se

leção Brasileira de Futebol" não
está entre os ativos clássicos da

República Federativa dó Brasil.
Emana do, "povo de chuteiras",
mas ao mesmo não pertence,
não ao menos no sentido tradi
cional do termo.

No Brasil, desde 1979, essa

entidade denomina-se CBF

("Confederação Brasileira de Fu

tebol"). No campo internacional,
a responsável máxima pelo fute
bol é a Fifa ('Pédératíon Interna-

cionale de FootballAssocíation'').
Que fique bem claro, portan

to, que a "Seleção Brasileira" é, na
verdade, a "Seleção da CBF'� um

ente privado pura e simplesmen
te. Não é do Brasil, não é dos bra-

sileiros, embora seja
circunstancialmente

composta por brasi
leiros natos. A "Copa
do Mundo", por sua
vez, também não é,
nunca foi e jamais

_,,, "

sera nossa, nem

mesmo em 2014.
Damesma forma

que o uso da camisa,
do escudo e das ex

pressões ligadas à "Seleção Brasilei
ra" é, privativo da CBF, a fruição das

denominações, marcas e símbolos
relacionados à "Copa do Mundo"

igualmente depende de autorização
ou licença da Fifa.

Falando em "Copa do Mun

do", prudência e canja de galinha
continuam não fazendomal anin
guém. Torcer, sofrer e se emocio
nar são parte do jogo, confundir
"Seleção Brasileira" com a "Nação
Brasileira" e, graças a isso, se apro-

. priar indevidamente das marcas

alheias imaginando serem públi
cas, definitivamente não são.

"

"

Alexandre Lessman!,Buttazzi, advogado

EorrORIAL

Economia informal
Estudo

.publicado esta semana pela FGV

(Fundação Getúlio Vargas) -constatou que
a economia informal- também conheci
da como economia subterrânea - equivale

a 18,4% do PIB (Produto Interno Bruto) do país,
totalizando R$ 578,5 bilhões por ano. Segundo o

estudo, a economia informal corresponde a uma

perda de arrecadação anual de R$ 200 bilhões no
Brasil. Entende-se por economia informal todas
as

.
atividades que não repassam

impostos ao governo, desde o tra

balho dos vendedores ambulantes '

até ocupações criniinosas, como

tráfico de drogas.
éonforme a pesquisa, a pro

porção em relação ao PIB apre
sentou queda em relação a 2003,
quando o índice chegou a 21% do
Produto Interno Bruto. Segundo o

responsável pelo estudo, profes
sor Fernando Holanda Barbosa

Filho, os principais fatores que respondem pela
redução da economia subterrânea no Brasil são
o aumento do PIB, a elevação do número de pes
soas formalizadas no mercado de trabalho e a

expansão do crédito.
No entanto, vale lembrar que, se a economia

informal acontece em um volume tão significativo
hoje - basta andar um pouco pelas ruas para cons-

tatar que a pirataria "corre solta" e que a fiscaliza
ção acontece pouco ou simplesmente não ocorre

-, é porque há mótivos. Q. Brasil é um dos países
com a carga tributáriamais alta do mundo, alcan
çando quase 40% do PIB. Além disso, o sistema é
extremamente burocrático, o que traz um preço
alto para todomundo. Sem uma reforma fiscal ágil
e aprofundada, será difícil simplificar este obstá
culo que impede um crescimento econômico mais

vigoroso e sustentáveL
A economia informal não

traz somente prejuízo ao em

presário, que paga correta
mente os tributos e é obriga
do a enfrentar a concorrência
desleal, e nem só .ao consu

midor, que compra produtos
,

sem garantia e sem respaldo
na legislação que oferece o

pleno direito à defesa.
A sonegação de impostos

prejudica a toda a população. Dinheiro que não

se arrecada é dinheiro que deixa de ser investido
em saúde, educação, infraestrutura e outras áreas,
impedindo também uma maior geração de em

pregos com carteira assinada. Em resumo, a so

negação viola o direito da 'população �ão só pela .

garantia de produtos de qualidade, mas principal
mente por uma vida melhor.

DO LEITOR

Tema: a conquista do
conhecimento sobre si mesmo

Dessa forma, o alcance
do conhecimento de si
mesmo e a realização
do processo evolutivo
consciente são tarefas

de toda a vida.

u
humano, desde os primórdios de sua

história, busca permanentemente conhe
cer-se a si próprio - uma de suas principais
aspirações. Vislumbra esse conhecimento

como uma chave para compreender sua origem
e destino e para possibilitar a realização de seus

sonhos.por meio de uma definição clara do que
deseja e de

_ planos capazes de
concretizar os referidos objetivos.

Verifica�se, entretanto, que este

saber ainda permanece alheio ao

processo evolutivo dahumanidade,
a despeito de seu desenvolvimento
técnico, científico e artístico, volta
do, quase exclusivamente, para o

externo do ser.

Preenchendo essa lacuna, a

Logosofia oferece ao ser humano , ".
a possibilidade dessa realização,

.

ressaltando, entretanto,' qu� ela deve constituir
uma aspiração permanente - um verdadeiro obje
tivá de vida - e não um desejo circunstancial.

Esse conhecimento, obtido progressivamente
com à orientação do método logosófico, abrange
o conhecimento de tudo quanto o ser humano re

presenta, de tudo quanto é, de tudo o que tem in
ternamente, e, de modo especial, de sua inteligên
cia, pensamentos próprios e alheios, sensibilidade,
deficiências psicológicas e natureza espiritual.

A Logosofia considera, ainda, que o conheci
mento de si mesmo é inseparável do processo de

evolução consciente, que proporciona ao ser hu
mano a superação no campo psicológico, moral e
espiritual, pormeio da realização dos câmbios que
este aperfeiçoamento exige, assumindo as rédeas
do próprio destino.

Dessa forma, o alcance do co

nhecimento de simesmo e a reali

zação do processo evolutivo cons
ciente são tarefas de toda a vida, e
devem ser considerados como a

mais formosa das oportunidades
oferecidas ao ser humano, com

repercussões extraordinárias, não
somente na vida e destino de cada
um, mas também na vida e des
tino dos que o cercam, porque o

cultivo do bem decorrente dessa

conquista faz com que os demais desfrutem indi
retamente esse bem.

O tema acima exposto deverá ser desenvolvido
na palestra ''A conquista do conhecimento sobre
si mesmo", ilustrada com diversas -experiêncías e

vivências pessoais do apresentador, frutos de 25
anos do estudo e da prática da Logosofia.

Que fique bem claro,
portanto, que a

"Seleção Brasileira"
. é, na verdade, a
"Seleção da CBF", um
ente privado pura e

simplesmente. "

ProfessorAntonio Alves Filho,mestre emAdministração, doutor
em Engenharia de Produção e consultorde organizações ,no

campo da Estratégia Empresarial eAdministração FinanceIra.
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Ha vagas para ensinar
nas escolas estaduais

Geral

"
Eles preenchem vagas

dos efetivos que
estão em licença para
tratamento de saúde,
ou licença gestação,

por exemplo.
OENI RAnK'f, GERENTE DE f:I)U(j�çÃO
DA REGIONAL DE JARAGUÃ DO SUL

Estado abre inscrições para contratação de professores em caráter temporário
JARAGuÁ DO SUL

Quem pretende lecionar
nas escolas estaduais em
2011 precisa se apressar
para não perder nenhuma,
etapada seleção.

maratona já começou e as ins

crições, abertas no último dia
.-'

16, seguem até 16 de agosto.
O processo seletivo recrutará

professores admitidos em caráter tem

porário, os chamados ACT's.
Os profissionais selecionados, de

acordo com a gerente de Educação da

Regional de Iaraguá do Sul, Deni Rateke,
atuarão no ensino fundamental, médio,
educação de jovens e adultos, ensino
profissionalizante e educação especial.
"Eles preenchem vagas dos efetivos que
estão em licença para tratamento de

saúde, ou licença gestação, por exemplo.
Também têm muitos efetivos que redu
zem a carga horária, por possuírem ou

tros empregos, e osACT's preenchem essa

diferença", explica. Atualmente, segundo
dados da Gerência de Educação, a rede
estadual na região conta commais de 300
ACT's e cerca de 500 efetivos.

Os salários não foram divulgados,
mas podem variar de acordo com a

carga horária. A maior dificuldade, de
acordo com a gerente, está em encon

trar professores qualificados para atu
ar nas áreas de exatas (matemática,
química e física) de ensino médio. No

início deste ano, por exemplo, as aulas
iniciaram em toda região sem o qua
dro de profissionais necessário para

preencher todas as vagas.

INSCRIÇÕES ATRAVÉS
DO SITE DA ACAFE

O edital do concurso está disponível
através do site www.acafe.org.br. A do

cumentação completa exigida no edital

deve ser entregue de três a seis de agos
to na escola estadual mais próxima do

candidato. No dia 16 de setembro estará

disponível no site da Acafe o resultado

preliminar relativo à entrega de docu -

mentos e aqueles que desejarem entrar

com recurso para revisão dos dados têm
como prazo o dia 21 do mesmo mês.

Já a prova escrita acontece em 24 de
outubro e o período de escolha de vagas
vai de 13 a 17 de dezembro, em locais

ainda a serem definidos.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"

7
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Atualmente mais de 300 professores atuam em caráter temporário na região, outros 500 são profissionais concursados

BAIRROS SEGUEM COM ABASTECIMENENTO DE ÁGUA COMPROMETIDO

Normalidade depende do tempo

Samae pede que a população economize
água no fim de semana

JARAGUÁ DO SUL
A volta da normalidade no

serviço de abastecimento de

água nos bairros atendidos pelo
R4 do Samae (SistemaAutônomo
de Água e Esgoto) agora depen
de do tempo. De acordo com o

assessor de Gestão Ambiental
da autarquia, Leocádio Neves

e Silva, se o sol aparecer no fim
de semana, a tendência é de que
aumente o consumo de água nas
residências, o que pode agravar
ainda mais o problema. Segundo
ele, a situação leva em média 48

horas para ser normalizada. Mas
se o consumo for alto no fim de

semana, por causa do sol, o abas
tecimento segue comprometido
até segunda-feira. "Hoje (ontem)
o cenário está melhor. Pela ma-

nhã, o 'depósito estava com 45% O problema ocorreu na úl-
da capacidade total. Na quarta- tima terça-feira, após danos'

feira, ele operava em 22%. � situ- mecânicos verificados simul

ação não é mais tão crítica, mas taneamente nas duas bombas

a dica é que as pessoas economi- instaladas no reservatório, que é

zem água", explica. responsável pelo abastecimento
..Os pontos.onde.a.snuação.é.; .de.35% da cidade.

mais crítica estão nas localidades
de Iaraguá 84, Nereu Ramos e Ri
beirão Cavalo. Porém, o raciona
mento pode ocorrer também em

partes do Amizade, Três Rios do

Norte, Santo Antonio, Três Rios
do Sul, Rau, Estrada Nova, Chico
de Paulo,Vila Lenzi, TifaMartins,
São Luís e Jaraguá 99. Ainda de
acordo com Leocádio, a falta de

água deve ser mais comum em

residências que ficam em regiões
altas dessas localidades.
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períodos secos intercalando com

chuvas. Mas o nível das chuvas no
Estado está dentro da normalida
de e dentro do previsto", aponta.

Asmudanças bruscas de tem
peratura' que estão sendo regis
tradas com frequência na região,
também devem continuar. "Essa

diferença grande entre a tempe
ratura da manhã e da tarde, que
chamamos de amplitude térmi

ca, é típica desta época do ano. E

isso continuará", afirma.
Segundo ele, fenômenos

como os vendavais registrados
nesta semana em cidades do Rio
Grande do Sul, não estão previs
tos para Santa Catarina.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

p

Chuva, sol, frio e
, .

or: e a previsao

o tempo segue
bem irregular.

Teremos períodos
secos intercalando
com chuvas. Mas o
nível das chuvas no
Estado está dentro
da normalidade.

CLOVIS CORREIA,
METEOROLOGISTA

Todas as estações em um

curto espaço de tempo.
Isso 'poderá ser sentido e

visto nos próximos dias,
já que a estação mais fria
do ano seguirá marcada
pela instabilidade.

De
acordo com o meteoro

logista da Epagri/Ciram,
Clovis Correia, o nível
de chuva deve continu

ar dentro da normalidade para o

Estado. Períodos mais secos estão

previstos para o mês de setem
bro, quando inicia a primavera.
Mas as mudanças no tempo serão
constantes neste inverno. "O tem

po segue bem irregular. Teremos

" Frio deve voltar, mas intercalado com períodos de calor e chuva;
temporais estão descartados, segundo a Epagri/Ciram
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Livro agora deverá ficar pronto para ser folheado nas lojas. Adriani e lIaine são a favor da medida adotada

I É S I

Código tem que
estardisponível
para consultas
É lei: documento com os direitos

.

do consumidor em todas as lojas
. JARAGUÁ DO SUL

Sabe aquela dúvida
que aparece durante
uma compra e ninguém
consegue responder?
Pode ser sobre troca,
atendimento ou qualquer
assunto envolvendo o

cliente e o lojista.

Pois,
a'partir de agora,

não há imprecisão que
vá ficar sem revide. Pelo

menos, essa é a intenção
do Ministério da Justiça. Desde
a publicação da lei 12.291/2010
no Diário Oficial da União, na

quarta - feira, todos os estabele
cimentos comerciais do país têm
a obrigação de disponibilizar um
exemplar do Código de Defesa
do Consumidor aos fregueses. O
documento deve ficar exposto
em local visível e acompanhado
de uma placa informativa.

A ordem, validada imediata
mente após a divulgação, gera
multa de R$ 1.064,20 para quem

a descumprir. Mesmo assim, ela
ainda é desconhecida pelamaio
ria dos comerciantes. Ontem,
por exemplo, nenhum dos, entre
vistados pela reportagem do O

Correio do Povo tinha conheci
mento da norma. A surpresa foi
tanta que até o diretor do Pro

con, Valmir Elói, precisou buscar
informações acerca do assunto.

s 'Iei,s 'são
que confundem
o vice-presidente da CDL

(Câmara dos Dirigentes Lo

jistas) de Iaraguã do Sul, Neí
vor Bussolaro, acredita que
os comerciantes vão aderir
à nova lei. A entidade tam

bém deve incentivar o cum

primento da norma, assim
como já sugeriu a adesão à

prática de disponibilizar. o
Código de Defesa aos clientes
no passado. "Se o consumi
dor irá' consultá-lo ou não é
uma dúvida", comenta.

Apesar de não gerar cus
tos elevados ou prejudicar
os atendimentos, a norma

.

provoca desconforto. Con
forme Bússolaro, "são tantas
as leis que o lojista parece
ser bandido".

Geral 9

, Vários associados já
estão adequados.
Mas, são tantas as.

leis que o lojista
" parece ser bandido.

N�IVOR BUSSOLARO, ,

.

VICE-PReSIDENTE DA CDt

"

isso, até esta semana, ele ser

via apenas aos funcionários. "É
bom as pessoas o consultarem,
todos têm direito de conhecer
as leis", afirmaAdriani.

A gerente Glória Tasca tam
bém não sabia da nova regra.
No local onde trabalha nun

ca viu um exemplar do docu
menta, porém, acredita que
o proprietário vai adequar o

CLIENTE:
FIQUE ATENTO!

Bussolaro: vamos cumprir

ambiente em breve. Segunda
ela, ninguém nunca solicitou
o material para consultas, nem
mesmo após a recente divulga
ção da obrigatoriedade. Assim
como as duas vendedoras, a

responsável por uma lancho-.
nete no Centro de Iaraguá do
Sul concorda com a mudança,
pois acha a tentativa de cons

cientização válida.

Lojista que não
disponibilizar o Código à
clientela corre o risco de

pagar multa de R$ 1.064,20.

LOJISTAS SE DIZEM FAVORÁVEIS À ORDEM DO MINISTÉRIO

É hora de tirar o livro da gaveta
Quem já possui o Código

de Defesa do Consumidor pre
cisa, agora, colocá-lo em um

local visível aos clientes. E isso
não parece tarefa difícil para

. a maioria dos comerciantes.
De acordo com as vendedoras
Adriani Isbrecht e IlaineMüller,
o documento' sempre esteve

guardado em uma pasta no in
terior do estabelecimento. Por

PARA GARANTIR OS DIREITOS:
• Jamais ac.eite finalizar uma compra sem que

receba do vendedor a nota fiscal do produto. Ela é

a segurança do consumidor no caso de defeitos e

'trocas, além de também evitar a sonegação fiscal.
• Exija que os produtos comercializados tenham

informações claras nas embalagens. Todo cliente

tem direito a elas. Procedência e validade são im

prescindíveis.

QUANTO ÀS TROCAS:
• As lojas não são obrigadas a fazer

..
a substi

tuição de produtos quando eles não apresentam
problemas, com exceção dos negócios fechados na

internet. Se você, simplesmente, não gostou do ma

terial ou mudou de ideia após a compra, a troca vai

depender da politica interna do estabelecimento.
• No caso de defeitos, a troca é obrigatória.
• De nenhuma loja, com exceção das virtuais, é

exigida a devolução do dinheiro no caso de pedidos
de substituição de produtos.

NO CASO DE PROBLEMAS:
• Procure o Procon. A entidade é especialista na

intermediação entre o consumidor e o estabeleci

mento. Após a reclamação, ela instaura um proces

so, faz uma audiência de conciliação e, no caso da

não resolução do impasse, pode até aplicar multas.
• Quando o freguês se sentir lesado e desejar

a reparação dos danos causados por uma compra

problemática deve buscar a Justiça. Se o ressarci

mento for inferior a 20 salários mínimos, a questão
pode ser resolvida com a ajuda do Juizado Especial.

A situação é comprovada nas

-lojas responsáveis pela' venda do

produto. SegundoAndré Barbi, fun
cionário de uma livraria do munící
pio, não houve ainda procura pelos
códigos por parte dos comerciários.
"Tirando os alunos de Direito e os

advogados, quase ninguém com

pra", comenta. Quem resolver se

adequar à legislação vai encontrá

los à vendapor cerca de R$ 20. Já as
edições comentadas têm éusto pró
ximo de R$ 200.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br
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Tentando desafogar a fila
Para operações de cataratas, são mais de' 400 pacientes na espera desde 2008
JARAGUÁ DO SUL

A saúde pública da
região do, Vale do Itapócu
apresenta diagnósticos
alarmantes.

mente para as operações
e retirada de cataratas são
ais de 400 pacientes na

a de espera desde 2008.
E a demanda total de todas as es

pecialidades ainda não está conta-
, bilizada. Segundo o presidente da
Amvalí (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu), Mário Fernan
do Reinke,. alternativas estão sendo
estudadas em conjunto com as di

reções dos hospitais Jaraguá e São
José para tentar, pelo menos, ame

nizar o problema.
Uma reunião já está marcada

para 12 de agosto, às 8h30, na sede
da Amvali. São moradores de sete

cidades do Vale do Itapocu que de
pendem dos serviços do SUS (Sis
tema Único de Saúde) prestados
pelos médicos de apenas dos dois

hospitais de Jaraguá do Sul.
De acordo com Reinke, um dos

empecilhos está relacionado àbaixa

remuneração dos profissionais para
realizar as cirurgias eletivas. "O SUS

paga pouco para os médicos. Não
seria resistência, mas é que a remu

neração dos profissionais é fora da

realidade", afuma.
Conforme o diretor do Hos

pital Jaraguá, Heitor Dorlei Schü
nemann, medidas internas serão

tomadas para articular os proce
dimentos das operações. "Conver
samos com os médicos, o recurso

disponibilizado não é, o ideal, mas

ARQUIVO OCP

I

Hospital Jaraguá realiza 300 cirurgias por mês, mas novos pacientes entram na fila todos os dias

eles demonstram estar dispostos a

fazer as cirurgias.Acho que não tem
resistência", enfatiza.

.

Dentro de 40 dias a direção do

hospital deve apresentar um novo

sistema para aumentar o núme
ro de cirurgias e desafogar a fila de

espera. "Temos um profissional só
para controlar o processo junto com
as secretarias de Saúde", .eníatíza
'�proximando o hospital das secre
tarias de saúde será mais fácil de
identificar as dificuldades dos mu

nicípios", complementa.

• Daiana Constantino
daiana@ocorreiodopovo.com.Ílr

ESTADO ANUNCIA EMPRESA PARA ERGUER o CEDUP

Obras devem começar em agosto
GUARAMIRIM

A Secretaria de Estado da Edu

cação já tem o nome da empresa
vencedora da licitação para erguer o
prédio do Cedup (Centro de Educa
ção Profissional) emGuaramirim.A
ordem de serviço para a CRC Enge
nharia de Construção, de Joinville,

. iniciar as obras está prevista para
,

agosto. De acordo com o engenhei
ro da secretaria do Estado da Edu

cação, Eutides Tavares, o Cedup vai
custar mais de R$ 5,5 milhões. O

cronograma de tarefas prevê a exe

cução das obras no prazo de 15me

S�S" ''A próxima etapaé escolher as

capacitaçõespara adequar as salas e
os laboratórios", afirma.

A administração do Cedup será
uma responsabilidade do Estado.
O investimento na construção é
do governo federal e a Prefeitura
doou o terreno. A partir de março
de 2011, a comunidade já vai opi
nar sobre os cursos necessários a

serem implantados na unidade.

Segundo a gerente de Eduçação
Deni Rateke, em 2012, as aulas de
vem iniciar no novo prédio.

O Cedup será construído onde
é a atual sede do Parque de Eventos
Perfeito Manoel Aguiar. Mas para

PIERO RAGAZZI

isso os pavilhões vão ser demolidos.
O imóvel terá novo endereço próxi
mo auma das rodovias da cidade.

O prefeito Nilson Bylaardt não
revelou o local para não influenciar
nas negociações. Mas os valores já
são estimados. A Prefeitura deve
desembolsar R$ 1,3 milhão na

compra do pátio de 130 mil me
tros quadrados. "Esse é o maior
investimento feito na' região, fora
as rodovias. O Cedup será a trans

formação na área de cursos pro
fissionalizantes gratuitos que vem
atender a demanda das empresas
da região", enfatiza o prefeito. "" Parque de Eventos será demolido

PIERO RAGAZZI

Empresa foi interditada pela
Prefeitura por não ter alvará
de funcionamento

Barulho na rua
Rudolpho Grun

GUARAMIRIM
A sensação de tranquilida

de parece não estar mais pre
sente na vida dos moradores
da rua Rudolpho Grun, na

área central de Guaramirim.
Conforme o pedreiro Luiz
Antônio Piseta, depois que
uma garagem de veículos de

grande porte se instalou nas

proximidades, barulho, poeira
e estrada danificada passaram
a fazer parte do cotidiano da
comunidade.

Além desses problemas,
a regularidade do funciona
mento da empresa é 'ques
tionada pelos moradores. "Ã
noite ninguém dorme com o

barulho dos caminhões. E de

garagem a empresa passou a

reformar os baús dos veícu

los", denuncia.
'� sonoridade está irregu

lar e os fiscais da Prefeitura já
apareceram por aqui", ataca.

De fato, os relatos de Piseta
são confirmados pelo governo
municipal. No entanto, pouco
se esclarece sobre o caso .

Segundo o secretário de

Administração e Finanças, Rolf
Antonius Júnior, a empresa foi
interditada ontem por falta de

documentação adequada para
abrir o negócio legalmente.

'� empresa estava funcio-
'

nando sem alvará, com defi
ciência no cadastro de regis
tro. Não sabemos o nome do

proprietário e agora é preciso
regularizar e solicitar a aber
tura de empresa para voltar a ,

funcionar", afirma.
A reportagem do O Cor

reio do Povo não encontrou os

responsáveis pela empresa no
local. A Prefeitura não soube
informar o nome do proprie
tário. Hoje o espaço é alugado
para outra empresa estacionar
os caminhões.
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Programa oferece lar temporário para crianças afastadas da família
JARAGUÁ DO SUL

Segundo o Estatuto da
.Criança e do Adolescente,
deve-se assegurar o
crescimento em um

ambiente familiar sempre
Que for possível.

Ir�

Para ser um acolhedor

problema é que nem sem

pre esse ambiente pode
ser criado entre a própria

�.. família com a qual a crian
ça ou o adolescente cresceu, e é
nessas ocasiões que as 'Famílias
Acolhedoras' entram em cena.

Depois de ficar desativado por al
gum tempo, o programa abre ins
crições em Jaraguá do Sul a partir
do dia 26 deste mês.

A intenção é que algumas fa

mílias' que se cadastram volunta

riamente, cuidem de urna criança
carente porum período de até seis

meses, enquanto urna equipe ana
lisa a situação domenor para saber
se· ele poderá ou não voltar para a

família de origem. O atendimento
é feito às crianças que foram afas
tadas dos familiares por medida

judicial e que podem ou não ter

passado pelo abrigomunicipal.
''Avida deve seguirnormalmen

te.Acriançabrinca, vai para a esco
la, vai ao cinema, não é diferente de
nenhurna outra", garante a diretora
deAssistência Social à Criança e ao

Adolescente, Tatiana Uber. O prin
cipal, para participar do programa,
é estar disposto a receber e prote
ger a criança sem fazer distinção,
criando assim urn ambiente amo

roso que dê ao menor o suporte
emocional necessário.

Para se inscrever, é preciso ter

pelo menos 21 anos, residir no

município, tera concordância dos
outros membros da família, dispo
nibilidade de tempo e não ter inte
resse em adoção. Após a inscrição,
os interessados passam por wna

,.análise feita por urna equipe técni-
'

ca que decide se família tem ou não

condições de realizar o trabalho

adequado com a criança.
Os cadastrados recebem um

pequeno auxílio daPrefeitura, além
de orientações. As inscrições, que
estão abertas até o dia 11 de agos
to, devem ser feitas no Centro da

Juventude e Família Hildegard Hu
fenüssler. O centro fica na rua Ar

thurBreithaupt, 333, TifaMartins.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Projeto visa proporcionar às crianças
convívio familiar até que situação

·Iegal dela seja formalizada.

ALUNOS DA REDl: MUNICIPAL APRENDEM A EVITA.R DESPERDíCIO DE ÁGUA

Programa promove educacão ambiental
� � .

Começa na segunda semana de
agosto a segunda parte da 5a Edição
do Proeva (Programa de Educação
eValorização daÁgua), que leva às
escolas municipais encontros di
nâmicos para conscíentízar crian

ças do quarto ano.

Ao todo, são 14 encontros - urn

a cada semana - ministrados por
quatro estagiários do curso de Ciên
cias Biológicas do Instituto Educa
cional Jangada. Durante cada aula,
os alunos recebem informações
sobre o ciclo da água, mata ciliar,
ecossistema, bioindicadores, doen-

ças, infiltrações, prevenção ao des

perdício e reaproveitamento.
O projeto contempla todas as

escolas da rede municipal, 16 em

cada semestre do ano. "São 640 alu
nos. Escolhemos essa faixa etária

porque é o público com maior re

ceptividade para este tipo de ação.
Jovens, que já têm algum conhe
cimento e uni papel importante
dentro de casa", justifica o coorde
nador do programa e assessor de

gestão ambiental da Samae, Leo
cádio Neves e Silva.

O Proeva começou em. 2,006" e.

até agora já foram capacitadasmais
de seismil crianças.A iniciativa, que
foi da Samae, teve o Proerd (Progra
ma Educacional de Resistência às

Drogas e àViolência) como modelo
e trabalhava inicialmente com es

colas estaduais e particulares.
Mais tarde, o trabalho passou a

ser feito apenas na rede municipal
em urna tentativa de concentrar

esforços para realizar urn serviço
mais completo. Hoje, é aSecretaria
de Educação que gerencia as aulas
e a visita ao Samae, que acontece

-

no final dos, 14 encontros.

Geral 11

to

DIVULGAÇÃO

Um dos complexos que
está sendo construído é o
Condomínio Dante Minei,
no Ribeirão Cavalo

Cadastro deve
ser feito até o

fim de outubro
Já começou mais uma

etapa de recadastramento
nos programas de habitação
da Prefeitura. A chamada é

principalmente para os usu

ários que se cadastraram até

julho de 2009, mas vale para
.

todos que precisarem atuali
zar informações como renda
ou endereço.

A exigência é do governo
federal, e só quem estiver no
CadÚnico (Cadastro Único)
poderá participar dos pro
gramas assistenciais. "Assim
funciona melhor porque traz

todas as informações em um

só arquivo. É uma ponte. Ga-
. rantimos que alguém que já

_

tenha uma casa no nordeste,
por exemplo, não seja bene
ficiada mais de uma vez", ex
plica Maristela Menel Roza,
diretora de Habitação.

SERVIÇO
A recomendação é de que

a atualização seja feita de
seis em seis meses. E quem
ainda não estiver cadastrado

precisa se apressar, já que as

próximas famílias começarão
a ser chamadas em outubro.
No momento, estão sendo
construídas em Jaraguá do
Sul mais de 700 novas unida
des para habitação.

O usuário precisa ligarpara
o número 2106-8631 até o dia
31 de outubro para agendar
um horário na Diretoria de
Habitação, e levar os docu
mentos requisitados pessoal
mente para fazer o CadÚnico.
O registro só poderá ser feito
com hora marcada, por causa
do pequeno número de aten
dentes disponíveis.
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Paranoias em
quadrinhos

sim como não resistir
a uma liquidação, sen

tir culpa, tratar maridos
orno filhos, ter ciúmes e

dar conselhos sobre coisas que não

conseguiríamos resolver, também
são atitudes femininas. A discus
são disso poderia se tornar algo
sério voltado para um estudo pro
fundo da psique feminina. Mas ...

alguém teve a genial ideia de fa
zer disso algo engraçado. Malte
naé uma escritora argentina que
jogou todas essas características
femininas em quadrinhos pra lá
de bem humorados. E isso não é

novidade, não. O trabalho de Mai
tena em "Mulheres Alteradas" foi

lançado na década de 90. Hoje, as
edições desses quadrinhos estão

disponíveis em grandes livrarias e

lojas virtuais. Fica a dica: vale apena
comprar a coleção inteirinha e dar
ótimas gargalhadas. O site dela está
em manutenção, mas você pode,
conferirmais buscando a autora no

Google. Confere, é risada certa.
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE
Você precisa modificar

seus hábitos.

DIVÃ COM NEIDE DERETT-I TRICOTANDO
'EU SOU: tímida, divertida, perfeccionista, 'emotiva,

leal, amiga, sincera e honesta. NA MINHA BOLSA NÃO
FALTA: batom, creme para as mãos, escova cabelo, celu
lar, 'carteira. QUERIA QUE O MUNDO: fosse sem violência.
DESEJO QUASE SECRETO: por silicone. NÃO VIVO SEM:
malhar. APLAUSOS PARA: meus amigos, adoro. VAIAS
PARA: os políticos. DESNECESSÁRIO É: odiar. UM FILME:
AVida é Bela. UM ENDEREÇOVIRTUAL: www.globo.com.
UM LUGAR PARA COMER: pizzaria, amo. O QUE BEBER:

vinho, cerveja, champagne. O QUE FALTA NOS HOMENS:
sinceridade. O QUE SOBRA NAS MULHERES: amor pra
dar. SONHO DE CONSUMO: apartamento. UMA DIVA:
Madonna. NA TPM EU: fico irritada e comilona. A FÓR
MULA DO AMOR É: companheirismo, lealdade e paixão.

OBA! SE JOGA
Nos peixes e frutos do mar. Os

benefícios de comer peixe já são

conhecidos, o que significa que,
além de gostosos, podem dar uma
mãozinha na dieta, na saúde do
seu coração, na prevenção de vá
rias doenças - e no fortalecimento
ósseo e do sistema imunológico.
Peixe, pelo menos duas vezes por
semana: Se joga, fófis!

ECA! ABANDONA
Essas dívidas do cartão de crédi - .

to, mulher! Se aprume! Comece' se
organizando, colocando na pon
ta do lápis seu rendimento.

Depois faça uma lis-
ta das coisas que,
você gostaria
de comprar
e das coi
sas que são
realmente
necessárias.
Outra lista de coisas que
você já paga mensalmente
,e sem as quais você viveria
muito bem. De posse dessas

, listas, é hora de comparar, COf
tar inutilidades e sair do vef

melho. Abandona, amiga!

MaiS Informações:
www.JaraouadOSUI·.com.br

Tel.: 2106.8700

PREFEITURA DE
JARAGUÃ DO SUL
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CLIC DO LEITOR '.

CRÔNICA

"lnchaaJah"

A,credito
que: quando toda uma so

ciedade esta sintonizada 'num só
canal, numa só direção, que algo
de errado há. O homem engrava

tado indo ao trabalho, enquanto no metro,
lê um alcorão de bolso. O celular do jovem
rapaz toca; A música que ele tem para di
ferenciar o toque e o can

to que as mesquitas usam.

nos alto-falantes chaman
do os fiéis para a reza.

Na televisão do restau

rante, na televisão, da re

cepção do hotel, não exis
te outra sintonia senão a

transmissão ao vivo das
atividades religiosas em Meca na Arábia
Saudita (a cidade sagrada para os muçul
manos) oumostrando o pessoal rezando em
alguma mesquita egípcia. Escrevo do Cairo,
esta mega cidade egípcia 'onde estive em

2004 e 2007.
Assim como São Paulo nos anos de 1980, o

Cairo atrai gente de todos os tipos, vindas.de
qualquer parte do Egito e também daÁfrica afo-

ra. Aos meus olhos, o Cairo de 2004 com o Cairo
de 2001-nadamudou. Mas o Cairo de hoje, com
o Cairo de 2007 mudou muito. De primeiro im
pacto, quadras afora, o número de guindastes,
notificando construções em andamento.

De segundo, as ruas tomadas por La
das e peruas Peugeot que deixam pedaços

por onde passam, agora
.
dividem espaço C9m no

vos BMWs, Mercedes e au

tos coreanos.

De terceiro, a religião,
o apego ao islã. Os bate

papos com pessoas de 25,
30, 50 anos de idade estão
monótonos: qualquer coisa

é assunto para a conversa cair em religião e

não sair mais disso, Parece que eles têm o

profeta Alá colado atrás do ouvido buzinan
do a todo instante. As mulheres estão mais
vestidas dentro dos códigos muçulmanos,
- roupas que deixam amostra as formas do

corpo de uma mulher são escassas de se

ver. "Inchaalah", só Deus sabe, em árabe;
para onde caminha a humanidade.

A Maria Francisca é uma cadelinha sem raça
definida e procura um lar. Quem quiser adotá-Ia, entrar
em contato com a Lia pelo telefone: (47) 3274-8944.

Envie sua foto para redacao@ocorrefodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, l5h50, l7h40,
19h30, 2lh20 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Eclipse (Leg) (14h, l6h30, 19h,
2lh30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• Um Encontro Explosivo '(Leg)
(14h40, l6h50, 19h, 2lhl0 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Toy Story 3 (14h20 - todos os dias)
• Eclipse (teg) (16h30, 19h, 2lh30

- todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, l5h50, 17h40,
19h30, 2lh20 - todos 0S dias)
• Cine Mueller 1
• Eclipse (Leg) (2lh35 - todos os dias)
• Encontro Explosivo (Leg)

· (14h15, l6h45, 19h15 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Predadores (Leg) (13h45, l6h20, 19h,
2lh20 - todos 'os dias)
• Cine Mueller 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h, l6h, l8h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Encontro Explosivo (Leg)
(14hl0, l6h40, 19h, 2lh40 - todos os dias)
• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub)

LANÇAMENTOS'

(14h20, l7h, 19h20, 2lh20 - todos os dias)
• Cine Garten 3
• Predadores (l.eg)
(13h40, l6h20, l8h40, 2lhl0 - todos os dias)
• Cine Garten 4
• Querido John (Leg) (19h30, 2lh50 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, l6h30 - todos os dias)
• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, l6hl0, l8h50

- todos os dias)
• Eclipse (Leg) (2lh30 - todos os dias)
• Cine Garten 6
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, i6h, l8h, 20h,
22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, l6h, l8h, 20h,
22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt.2
• Encontro Explosivo (Leg)
(14hl0, l6h40, 19h, 2lh40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20,Hh, 19h20, 2lh20 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Eclipse (teg) (19hl0, 2lh50 - topos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, l6h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Predadores (Leg) (13h40, l6h20, l8h40,
2lhl0 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Eclipse (Dub) (13h30, l6hl0, l8h50,
2lh30 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Guilherme fica transtornado com a notícia da

gravidez de Judite. Viviane pensa em Ricardo e Da
niel fica furioso. Mateus pergunta para Dalva quan
do eles poderão contar para todos que estão juntos.
Yasmin conta para Afonso que Judite está grávida.
Breno avisa a Jane que Jardel está armando contra

ela. Antônia diz para José que vai ver Daniel na festa
de inauguração do Centro de Artes. Guilherme con

firma a gravidez de Judite e se entristece por Maria
na. Calixto não se conforma por Mauro se' apresen
tar dançando na festa. Dentinho e Chico comentam

com Zeca sobre a festa da comunidade. Daniel fica
emocionado ao ver Ricardo chegando para a inau

guração do Centro das Artes.

TI li li

Renato viaja para Londres. Rebeca resolve as

sumir os negócios da famüía, Rebeca revela a Jorgíto
que não confia em Breno. Marcela recebe a visita de

Julinho, que a aconselha a contar tudo o que aconte

ceu para Renato. Os operários temem que a fábrica
seja vendida e pedem a Gino para falar com Rebeca.

Valquíria provoca uma confusão com Gabriela na lan

chonete e Luti defende a namorada. Ariclenes monta

sua agência de figurantes e Chico começa a trabalhar

para ele. Breno impede Gino de falar com Rebeca.
Gustavo visita Marcela e diz que tem uma proposta
para lhe fazer.

PASSIONE
Clara consegue reverter a situação e Totó acredi

ta na esposa. Diana esconde Mauro para que Gerson
não o veja. Melina expulsa Bete de seu quarto. Candê
diz a Fred que não vai deixar ninguém ir ao casamento
dele. Diana diz para Gerson se afastar dela. Gerson re

solve comprar um novo computador. Lorena descobre
que Agnello é seu primo. Clara abre o escapamento de

gás do fogão para incriminar Gemma. Mauro descobre
que Pereira passou informações sobre a Skinny Top
para Noronha. Clara comenta com Danilo que vai con

seguir afastar Gemma de seu caminho. Totó se preo
cupa com o estado de saúde de Gemma. Fred diz que
fará uma proposta para os acionistas da metalúrgica.
Stela vai à casa de Agnello e encontra Lorena.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Marta vai até a fazenda de Nicolau e Beatriz pres

ta depoimento. Flores beija Léia. Diana diz a Guilherme

que enquanto não resolver algumas pendências não

pode deixar de se vestir de menino. Marta conta para
Ajuricaba que todos da famnia do senador parecem ter

álibis convincentes. Teixeira diz a Arminda que Eleono
ra vai voltar para Europa. Eleonora explica que a busca

pelo filho dela acabou. Querêncio chama Romeu para
ir com ele até a boate. Romeu hesita, pois sabe que se
Sancha descobrir vai fazer um escarcéu, mas decide ir.

Arminda falapara Eleonora que a presença dela pode
ser decisiva na audiência pública sobre o resort .

. .
(O res�mo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Bom dia para exercitar a sua soli-

dariedade, podendo se destacar em
tudo Que envolva intuição. O astral anuncia,

novidades em todos os setores, mas tenha

cuidado com o excesso de ambição. A vida se

incumbirá de renovar seu espírito.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Coloque suas energias no trabalho
e não terá do Que se arrepender,

mas tenha cuidado com o pessimismo
diante dos contratempos. Mudanças às vezes

são necessárias: agradeça por isso. Encontre

tempo para renovar sua fé na vida.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Há boas chances de captar o desejo

dos outros, mas tenha cuidado para
não se sobrecarregar. Cautela com extrava

gâncias. No 'campo afetivo, é chegada a hora
de definir o Que Quer! Não gaste suas energias
tentando consertar os outros.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Use de toda a sua sensibilidade
no trabalho. A sua individualidade

vai estar exaltada, podendo ter mais
êxito ao trabalhar sozinho. Nos assuntos do

coração, a união prevalece! Cuidado com a

agressividade.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Quanto mais se envolver com o seu

trabalho, mais facilmente consegui-
rá motivar as pessoas. Atente-se aos

prazos para a entrega de suas tarefas. Junte
suas experiências do passado e procure apli
cá-Ias no presente.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Dinheiro é coisa séria: seja respon
sável! Bom astral para quem está

lutando por maior autonomia no tra

balho. A paixão vai dar o tempero que faltava
à sua vida amorosa. Confie nos caminhos que
estão sendo traçados.

LIBRA
r....=."".,""""""'"'.

(23/9 a 22/10)
'" "'", Não deixe que o comodismo ou a

,'w",

insegurança impeça você de melho-
rar a sua atuação profissional. Novas

parcerias podem vir a calhar, seja na área de
trabalho ou no campo afetivo. Tenha em men

te o Que contenta o seu espírito.

ESCORPIÂO
(23/10 a 21/11)
Uma vontade de largar todos os

seus compromissos pode vir à tona,
terá que controlar a sua rebeldia. O

diálogo será fundamental para resolver qual
Quer situação hoje. Afaste-se de pessoas que
vivem falando mal dos outros.

SAGITÁRIO

8(22/11 a 21/12)
Demonstrará uma capacidade para
compreender o desejo dos outros.

No amor, o desejo de segurança há
de falar mais alto. Sua impulsividade pode te
levar a cometer extravagâncias. Procure gas
tar seu dinheiro de forma prudente.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
O dia pode ser produtivo. Cuidado
para não medir forças com pes-

soa autoritária. Você será o centro das

atenções, aproveite para mostrar seu charme.
Tenha como filosofia de vida agir conforme
seus critérios.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O céu favorece as amizades. Alguns
imprevistos podem gerar aborreci-

mentos e prejudicar seus planos. A

sensação de estar só deve gerar um certo de

sassossego. Busque boas companhias. Saia
para caminhar, refletir e meditar.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Hoje, você demonstrará uma ca

pacidade invejável para entender
as necessidades dos outros. Algumas per
das serão inevitáveis, mas tente encarar
as mudanças como um sinal de renova

ção. Aproveite o dia para se cuidar um

pouco mais.
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Cameron Dias compra
casa de USS10 milhões
A estrela de Encontro Explosivo, Cameron Diaz, 37

anos, comprou uma mansão de US$ 10 milhões, com
12 mil metros quadrados, em Los Angeles. A casa é
composta por várias salas, seis banheiros, três quar
tos para hóspedes, uma quadra de tênis e uma pis
cina. Na vizinhança, Carneron tem colegas famosos,
como Nicole Kidman e Keith Urban, Jessica Simpson e
o empresário de Madonna, Guy Oseary.

Wagner Moura é_
pai novamente

Wagner Moura é pai pela segunda vez. A mulher
do ator, a fotógrafa Sandra Delgado, deu à luz a um

menino. O garoto Se chama Salvador e nasceu com

2,975 quilos e medindo 48 centímetros. O bebê é
o segundo filho do casal: Os dois são pais de Bem,
de três anos. O ator proibiu que os funcionários fa
lassem sobre o nascimento de Salvador, que nas-

ceu de parto normal.

DIVIRTA-SE

Propina
Durante um julgamento, o promotor pergunta a

uma das testemunhas:
- É verdade que o senhor recebeu dez mil reais

,

para comprometer esse caso?
A testemunha permanece calada. O promotor re

pete a pergunta:
- Então, é verdade que o senhor recebeu dez mil

reais para comprometer esse caso?
O sujeito continuou mudo. Então o juiz interveio:
- Quer fazer o favor de responder a pergunta?
E ele respondeu:
- Ah! ... Desculpe! Eu pensei que ele estava falan

do com o senhor, meritíssimo!

Briga marca
. aniversário
de Dado
Dolabella

A festa de aniversário de Dado
Dolabella foi marcada por uma

grande confusão entre Fernando,
irmão do ator, e um dos convida
dos. Segundo a publicação, tudo
corria bem na comemoração até
que Fernando pegou o microfone
e "agradeceu" a presença de um

antigo sócio seu, a quem havia

emprestado R$ 30 mil e que desa

pareceu com o dinheiro. A briga foi
apartada por convidados.

Undsay Lohan
recebe visitas

A atriz Lindsay Lohan recebeu a visita da mãe Dina e da irmã Ali na prisão. Ela
está na penitenciária desde terça-feira e a medida foi concedida como um privi
légio, já que visitas normalmente são permitidas somente aos finais de semana.
Lindsay pediu para que a mãe e a irmã lhe levassem uma cópia do livro O Velho e

o Mar, de Ernest Hemingway, para manter a menteocupada. Confinada 23 horas
por dia, a atriz teve sua pena de 90 dias reduzida e deve cumprir apenas 14 dias.

Fiuk bate boca com
Felipe Neto no Twitter

Sensação na internet, sempre com vídeos sa
caneando todos, Felipe Neto mexeu com a pes
soa errada, o ator Fiuk. Os dois bateram boca na

tarde desta quarta no Twitter, depois que caiu na

rede o novo vídeo de Felipe, "Fiukar", onde ele
diz que todas as fãs do ator estão sendo engana
das e que o cantor age como um retardado. Fiuk
rebateu dizendo queo garoto não tinha talento

algum que não faria sucesso por muito tempo.

SUDOKU

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

quadrado de 3x3.
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CSM
Há 31 anos surgiu em Jaraguá do Sul uma em

presa que se dispunha a produzir moldes para
mourões, lajotas e meios- fios. Os anos passaram
e hoje a empresa produz uma vasta gama de pro
dutos destinados à área de construção civil e mo
vimentação de cargas, agrupadas nas empresas
CSM Formas e Máquinas, CSM Máquinas para
Revenda e Locação e CSMKRAUP equipamentos
de movimentação.

Cursos gratuitos
Para os interessados em aprender Monta

gem e Manutenção de Rede e Computadores
ou Programação em Banco de Dados basta
ter 16 anos e cursar o ensino médio além dos
documentos para se inscrever nestes cursos

totalmente gratuitos. Trata-se de cursos com

verbas federais e contam com participação
entre outras da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
Outras informações e inscrições junto ao Sine
de nossa cidade. f'

DIVULGAÇÃO

Crescimento do PIB
Enquanto o ministro Guido Mantega fala em

crescimento entre 6,5% e 7% para o PIB brasileiro
em 2010, o FMI prevê alta de 7,1%.

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 23 de julho de 2010
-

Mercado R ional.

Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten

Artama'
Já vai muito longe o 21 de julho de 1966, mas

a empresa que surgiu nesta data continua cada
vez mais vigorosa. Som�Wil9 44 anos, a Artama
Metalmecânica Ltda dedica-se à produção de

equipamentos para a logística;' movimentação
e armazenamento. Seus equipamentos além
de serem produzidos dentro de avançados pa
drões de qualidade, levam em conta em seu

projeto a ergonomia assim como a redução da

fadiga dos que manipulam os mesmos. Trata-se
de mais uma empresa da região com grande pe
netração no mercado.

'Economia informal
Pesquisa da Fundação Getulio Vargas em par

ceria com o Etco - Instituto Brasileiro de Ética Con
correncial- avalia que a economia informal movi
menta R$ 578 bilhões ao ano no país. Isto equivale
ao PIB da Argentina e a 21% do PIB brasileiro. O
mais estranho é que o estudo aponta um avanço
na informalidade apesar de todos os esforços da
receita para coibir esta prática. É evidente que,'
quanto maior a.carga de impostos, maior o íncen-

.

tivo p�ra correr o risco de não pagar.

Dalila Têxtil
na Premiére Brasil

A Premíere Brasil, que aconteceu em São Paulo
nos dias 21 e 22 de julho, é uma das principais feiras
de tendências em fibras, fios e tecidos do mercado
têxtil, além de uma das grandes fontes de pesquisa
para profissionais damoda. Durante a feira, a Dali
la Têxtillançou a coleção DNA - Inverno 2011.

M'aquininhas
O acirramento da concor

, rência para a Cielo e Redecard

pelo mercado de cartões de
crédito já está rendendo �es
contos de 20% nas taxas para os

varejistas. Enquanto o duopólio
existia os lojistas eram reféns
destas empresas:

.

BNDES e Marfrig
Continuando s�u apoio à

formação de frigoríficos trans

nacionais com base no Brasil, o
BNDES comprometeu-se com

subscrição de debêntures da
Marfrig no valor de R$ 2,5 bi
lhões. Este dinheiro servirá 'para
pagar aquisições.

IN DIGADORES

IJHilllllllilllJllllliiIIIfflI!/UlIIIIf/IlI/ilIIiJllliJllf!illi/!!IJIIIJ1h7//ilfflII!IIlIIJI/iRiIIflIlIilIJl/J11!ilIlJlIUIDUIII#/Imfllili1JJll!Bil/i!/iJlIiI/fJIII!/'JlJlIII#lIiI1.�/limllll1Jl1:IiI/1/fIl!/ilml/l!1lliJi1fflj!lfJJlIll/lII/JIIUI/!ilfl!IJlIllP./iJlllflfi/limiiY1'f1t11llli11lli1l/lIJll1/i1JJllIllIIl/II!iJiI/Iii1!#ilillll.lilJilf..ff1.'1I11iIliI/lkWf!/liII/liiIlJjIil/!IiiIü#/I/!!lilfIJIJ#IlIII1I_/f!J/IlfiIl/!!/fliPI

ELIAN INDÚSTRIATÊXTIL LTDA
COMUNICADO

A ELIAN INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, inscrita no CNPJ sob
no 82.698.085/0001-98, comunica que requereu à Fundação do
Meio Ambiente - FATMA, a RENOVAÇÃO da Licença Ambiental
de Operação - LAO IND /949 /CRN, para atividade de Fabricação
de Fabricação de Artefatos Têxteis com estamparia, localizada
em Jaraguá do Sul-SC na RuaManuel Francisco da Costa, 215.
'. .
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Ingressos
Feüoada do Moa

A
Feijoada do Moa, que acontece dia 21 de agosto,
este ano tem novidade. Os ingressos serão dife
renciados. Terá o open bar (espaço camarote)
que dará direito a camiseta, feijoada, duas mil

ostras gratinadas oferecidas pela Criciúma Construções,
caipirinha, coquetel, Iágermaister, e chope, tudo free! O
Valor do convite é R$ 65,00 (primeiro lote). O outrocon

vite é da. "pista" que dará direito a uma bandana, uma
caipirinha na entrada e a feijoada. A bebida terá que pa
gar. Valor R$ 30,00 (primeiro lote):

Festival de dança
No próximo dia 27 de julho, acontece a Noite do Fes

tival de Dança de Joinville em Jaraguá do Sul. Lisa Iawor
ski, coordenadora do evento, em parceria com o Institu
to Festival de Dança de Joinville, traz pelo segundo ano

consecutivo um dos palcos abertos mais reconhecidos
do Brasil e vem pará Jaraguá se apresentar em grande es

tilo no Grande Teatro da Scar.

�., "'. """'�'�'�

Omeu amigoMarcelo Arenhatl, que
atualmente mora em Joaçaba, todo final de
semana faz plim plum para rever 'a Débora,
sua bela namorada que mora aqui em Jaraguá
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moagonca Ives@netuno.com.br

Moa Gonçalves

NAS RODAS
• Pois é leitores fàltam ainda 12 dias para o

primeiro debate naTV entre os candidatos a

presidente da República.Até lá, divirtam-se!

• Paulinho Borges e Sofia Souto em breve
marcarão a data do noivado. O casório será

logo depois, em 2011.

• A belíssima loiraVara Albuquerque,
estudante de direito em Floripa, está
organizando um super grupo, todas.
descoladas, para curtir intensamente a

Feijoada do Moa, dia 21 de agosto.
Vai dar o que falar!

Abre aspas
Mortinho da silva e podre de rico em Passione, o excelente atorMauro

Mendonça ressuscitou semanas depois, milionário em Ti-ti-ti. O perso
nagem é, salvo engano, aquele mesmo endinheirado que a Patrícia Pillar
matou em A Favorita. O homem tem sete vidas!

Bomba!
Vem nitroglicerina pura

por aí. O babado vai ser tão
forte e é com gente grande.
Vai ter gente ter preferido
nem ter nascido. Quem vi
ver verá! Por enquanto eu

sugiro a eles um copo bem

gelado do chope Kõnigs
Bier para relaxar.

Tânia, a diretora da
Episteme, Márcia Alberton,
Luiz Henrique da Silveira
e o médico Vicente

. Caropreso na Exp02010

Nicolas & Michel, a
dupla sertaneja que será
presença na Feijoada do
'Moa� dia 21 de agasto ,�

,
'

"
A verdadeira felicidade custa
pouco; quando é cara não é

.

de boa qualidade.
��N� UE O'H\U!.Mf8ríiIJH���

"

Leitores fiéis
Os leitores fiéis de hoje são

Edmilson Silva e Janaína Vieira
Garcia. Eles são outros queridos
que acompanham a coluna todos

.

os dias. Valeu mesmo!

Na área
Aguardem! 'Está aterrissando

em Jaraguá do Sul o renomado

cirurgião plástico de Florianópo
-

lis, Dr. Remi Goulart. Em setem

bro ele será assunto na revista
Nossa Saúde.

.• Nesta sexta-feira a Elian
Store apresenta a nova eoleção
"Cliícalouca'; Vale conferir,

Só alegria
Quem está mais feliz que gansa nova na lagoa é Sueli Azevedo, a

apaixonada namorada do amigo "BínhadaWeg, que está recebendo
a visita dos pais que moram em Fortaleza-CE.
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• Garantia de 1 ano balcão. • Assistência técni.ca especializada em notebooks .
., Mediante aprovação de crédito.

JARAGUÁ DO SUL - Rua Reinoldo Rau, 67 I Centro I 47-3273-6859 JOINVILLE - Rua Blumenau, 735 América I 47-3455-0220

----'" .._-----------------_....

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA

CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL, GUARAMIRIM,
CORUPÁ, SCHROEDER E MASSARANDUBA.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345, Jaraguá do Sul..., SC.

. Ata da Assembléia Geral Extraordinária
Realizada em 26-06-2010

Às 9. horas e 45 minutos do dia 26 de junho de 2010, em segunda convocação � em
sua sede social, na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345 - Centro, na cidade de Jaraguá
do Sul - SC, reuniram-se os integrantes da categoria profissional para, de acordo com o

edital de convocação, publicado no jornal Correio do Povo, edição do dia 15 de junho de

2010, jornal este de circulação regional, abrangendo os municípios de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba (base territorial desta entidade de elas

se), afixado na sede do sindicato e, publicado no boletim Alerta de número 208 veículo
de comunicação do Sindicato, para deliberarem sobre a segúinte ordem do dia: Fixação
do valor a ser descontado de cada trabalhador da categoria abrangida, de acordo com

a letra "e" do artigo 513 da CLT e artigo 8°, Inciso IV, da Constituição Federal, em favor
da entidade sindical. Paga pelos membros da categoria profissional representada, Rara
aplicação na campanha salarial, administração geral e serviços, garantindo ao trabalha
dor não associado, o direito de oposição ao desconto da contribuição, mediante mani

festação individual e por escrito, por ocasião-da realização da Assembleia ou no período
de 28 de junho à 02 de julho de 2010 e de 05 de julho à 09 de julho de 2010, na sede do
Sindicato Profissional, no horário das 8 horas às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às
17 horas e 30 minutos. Nestas datas o Sindicato Profissional colocará formulário próprio
a disposição, sendo que o trabalhador não.associado deve comparecer pessoalmente a

Assembleia ou a sede do Sindicato Profissional para manifestar sua opção pelo direito
de oposição ao desconto da contribuição assistencial, estando vedada a representação
por procuração, Iniciada a Assembleia pela Presidente, Sr'I. Helenice Vieira dos Santos,
foi lido o edital de convocação e, em seguida, posto em discussão, ficou aprovado pela
maioria dos presentes, que a contribuição exposta na ordem do dia será de 1 % (um por
cento) descontada mensalmente de cada trabalhador da categoria abrangida, indepen
dente de ser associado ou não da entidade representativa, sobre a sua folha de paga
mento. Desconto este, extensivo a todas as verbas. de natureza salarial (exceto sobre
o 13° salátio e sobre o acréscimo do terço constitucional das férias), no período 'de 01
de agosto de 2010 à 31 de julho de 2011, a título de CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL e

recolhida pelas empresas, aos cofres do Sindicato Profissional, através de guias próprias
disponibilizadas pela entidade de classe, até dia 1Q de cada mês subseqüente, devendo
ser paga na Caixa Econômica Federal, agência de Jaraguá do Sul, nas Casas Lotéricas
ou na sede do Sindicato Profissional. Os descontos deverão ser efetuados independente
de convenção coletiva de trabalho, para que não venha a inviabilizar a prestação de as

sistência à categoria profissional, em caso de ajuizamento de dissídio coletivo. Também,
ficou aprovada pela maioria dos presentes, a garantia ao trabalhador não associado, do
direito de oposição ao desconto da contr.ibuição, ora aprovada, mediante manifestação
individual na Assembleia e/ou conforme edital de convocação. Ato Contínuo 2 (dois)
trabalhadores não associados, manifestaram-se, exercendo o direito de oposição ao

desconto da contribuição, ora aprovada, apondo sua assinatura na lista de presença dos
trabalhadores na AGE que são contrários ao desconto da Contribuição assistencial, ora
aprovada, lista esta que integra a presente ata. Nada mais havendo a tratar, às 10 horas
e 30 minutos foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata que vai assinada por
todos os presentes, através da lista de presença,

Jaraguá do Sul, 26 de junho de 2010.

Helenice Vieira dos Santos - Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E

.SERVIÇOS DE ENGENHARIA N°. 07/2010 - PMS
PROCESSO LlCJTATORIO N°. '124/2010-PMS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para ex-ecução (com fornecimento de
mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de Pavimentação Asfáltica das Ruas Le

opoldo Fiedler, perfazendo a área total de 5,385,26m2 e Guilherme Zerbin, perfazendo a área
total de 3.960,75m2, localizadas no Centro, do Município de Schroeder/SC, de acordo com

projetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e demais anexos que fazem parte
integrante deste instrumento convocatório e conforme Contrato de Repasse n". 0303.164-
83/2009, com o Ministério das Cidades,

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até:
9 de agosto de 2010 às 08h45min.
Abertura do Processo: 09 de agosto de 2010 às 09h,
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no site da Pre

feitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sex

ta - feira das 07h30min às 12h e das 1,3h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.

Schroeder, 23 de julho de 2010,

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

CÂMARA DE
VEREADORES

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2010

CÂMARAMUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

D E J AR A G U A DOS U l
OBJETO O bi t d 1"

- , -

: o Je o a presente ícítação e a contrat-açao
de Empresa especializada no ramo de decoração para o

fornecimentos e instalação de carpet e persianas no plenário da Câmara Municipal, de acordo
com especificações do edital.
TIPO: Menor Preço. � .

REGIMENTO: Lei Federal n ° 8.666/93 e suas alterações posteriores; Lei Federal n° 10.520, de 17
de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4698/2002, de 03 de outubro de 2002.
PRAZO e.LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 9hs do dia 06 de agosto de 2010,
na Recepção da Câmara Municipal, sito na Avenida Getúlio Vargas, n° 621, Centro, em Iaraguá

. do Sul/Se.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 9h30min, do mesmo dia (06/08/2010), na sala de Reuniões, no
endereço supracitado. /

OBTENÇAO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível, na Internet no endereço
www.cmjs.sc.gov.br. ou no endereço acima citado, junto à Diretoria Administrativa.
Os anexos deverão ser solicitados após a retirada do edital no site da Câmara através de contato
pessoal, por e-mail ou telefone conforme informado abaixo.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 23.972,14 (vinte e três mil, Novecentos e setenta
e dois Reais e quatorze centavos). ,

INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo fone: 0** (47) 3.371-2510, ou
ainda pelo e-mail: mauricio@cmjs.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 23 de julho de 2010.

Natália Lucia Petry
Presidente

.., .

.JARAGUÁ DO SUL

SERViÇO
AUTÔNOMO

MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO -·SAMAE

JARAGUÁ'DO SUL - SC

AVISO DE
DISPENSA DE

LICITAÇÃO
nO 105/2010

o SAMAE de Jaraguá do
Sul (SC) comunica que

- está contratando a em

presa Instaladora Elétrica
Conti Ltda, para aquisi
ção de 01 Motor Trifási
co 150 cv 2 P 380/660 V,
através de Dispensa de

Licitação, ao valor de R$
16.980,00

Fundamento Legal: Art.
24 da Lei 8.666/93.

Esclarecimentos adicio
nais poderão, ser obtidos
através do telefone 047
2106-9100.

Nelson Klitzke
Diretor Presidente
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Otimismo com o-Dia dos Pais
Redes de varejo são as que mais apostam em crescimento de vendas por causa da data

, Os varejistas de todo
o país acreditam que o

faturamento dos seus
negócios aumentará no

Dia dos Pais deste ano

em relação à mesma data
de 2009, segundo Pesquisa
da Serasa Experian,
divulgada ontem.

-� e acordo com o levanta
mento, 55% dos entre

vistados apostam nessa

..." perspectiva. Esse 'é o

maior patamar desde quando a

pesquisa teve início, em 2005.
Desse total, 39% acreditam que
o aumento do faturamento será

igual ao do ano ·passado. No en

tanto, 6% dos entrevistados estão

prevendo queda.
A Serasa afirma que no Dia

dos Pais do ano passado, a eco

nomia brasileira já tinha saído da
crise e apresentava crescimento,
"o que aumenta a expressão dos

números atuais, diferentemente
das datas que tiveram como base
de comparação a primeira meta
de daquele ano, que foi dividido
entre crise (10 trimestre) e recu-

, peração (20 trimestre)".
Quem está mais otimista

quanto ao crescimento do fatu
ramento são as grandes empre
sas do varejo. Segundo a Serasa,
80% dos empresários entrevista
dos acreditam que terão resulta
do melhor na comparação'com o

mesmo período do ano passado.
Já nas médias empresas,

60% também acreditam que te

rão mais lucros neste ano. Já as

empresas de pequeno porte são

as menos otimistas - 54_% têm a

mesma opinião.
Os donos de empresas do Nor

deste do país são osmais otimistas
quanto ao aumento dos seus ga
nhos neste ano. Do total de entre
vistados, 67% disseram acreditar
nessa tendência. Em seguida vêm
os empresários do Centro-Oeste

(61%), do Sudeste (55%), do Norte
(53%) e do Sul (50%).

PREVISÃO DO TEMPO

fR�O E CHUVA
Chuva na madrugada
e início da manhã,
melhorando com

presença de sol entre
nuvens no decorrer do dia
e temperaturas baixas.

Jaraguá do Sul
e Região FRENTE FRIA
HOJE

Cautela emMíN: 12°C
MÁX: 17°C

alto marSÁBADO
MíN: 12°C Q� Durante todo o dia, a situação
MÁX: 17°C em alto mar deve continuar peri-

gosa. Isso por causa da frente fria
DOMINGO

que se desloca pelo sul do país,
MíN: 16°C deixando o tempo instável e chu-
MÁX: 25°C voso. Ela fica cada vez mais próxi-
SEGUNDA ma do oceano por causa do avan-

MíN: 14°C CD ço de outra massa de ar frio e seco,

MÁX: 20°C que avança em SantaCatarina.
,

�
Ensolarado

�'c:D���) �
Pal'cialmente Nublado instável

Nublado

PI ERO RAGAZZI

SENSAÇÃO TÉRMICA

Temperatura
amena no Vale

A sensação térmica apresenta grande va
riação em todo o Estado. As áreas de menor

temperatura devem ser o extremo-Oeste e

a região entre São Joaquim e Lages, onde
a sensação fica entre O°C e 5°C. O resto do
Estado fica entre 10°C e 15°C, e oVale do Ita
pocu deve registrar sensação de 15°C a 20°C.

Chuvoso

Artigos preferidos
na lista, de compra
De acordo com os varejistas

de todo o Brasil, os presentes que
deverão ter mais procura para o

Dia dos Pais são roupas, sapatos
e acessórios, celular, eletrônicos,
perfumaria e cosméticos, vinhos/
bebidas, jantar/almoço em res

taurante, jóias, relógios e canetas,
CDs, DVDs e livros, computador/
impressora e jogos eletrônicos.

Mais de 50% dos

lojistas apostam em

faturamento maior do
que no ano passado
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tinlll de Fundo

Julimar Pivatto
* BAYERN DE MUNIQ.UE DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

oIympya
N

ão se distanciar do Kin
dermann. Esse é o ob

jetivo do Olympya, que
no próxímo domingo

enfrenta o Scorpíons, em' Bi

guaçu, pela terceira rodada d.o

Campeonato Catarinense de Fu
tebol Feminino, Atualmente, as

jaraguaenses ocupam a segun
da colocação com três pontos,
contra nove do time de Caça
dor, que tem um jogo a mais. O
técnico Luiz Vieira, o Polenta,
espera o mesmo .ímpeto que o

time teve contra o Avaí, quando
goleou por 5xO.

VOCÊ SABIA?
o excesso de entidades que
erganízam o boxe mundial
,possibilita que outros
lutadores de menor categoría
consigam recuperar o título
perdido� As organizações mais
conceituadas são o Conselho
Mundial de Boxe, a Associação
Mundial de Boxe e a Federação
Internacional de Boxe.

Boa fase
O plantel de bons jogadores n.o futsal de base jaraguaense é

tão b.om que a cidade terá dois times nos Ioguinhos Abertos de
Santa Catarina. Corno isso? É que o time sub-20, comandado
por RenatoVieira, representará a nossa cidade. Eo sub-I?, trei
nado por Augustínho Ferrari, se classificou no regional repre
sentando Camboriú. Invicto e com o título da etapa, a equipe
chegará com moral em Criciúma e com chances até de brigar
por pódio, Trabalho bem feito rende frutos em longo prazo,
mas tudo isso cai por terra se não tiver continuidade. Mas em

Jaraguá o trabalho só melhora a cada ano.

DIVULGAÇÃO

Quase lá
Filipe Luís viajou ontem para

ii capital da Espanha, onde fará
.os primeiros exames médicos
no Atlético de Madri. A negocia
ção está 99% garantida, só faltam
dois ou três pequenos detalhes

para a confirmação. O jaragua
ensc deve dar uma coletiva nos

próximos dias para anunciar, de
forma oficial, a, transferência.
Acredito que a visibilidade dele
aumentará c.om a negociação,

EmCorupá,
briga direta
pela liderança -,

Os líderes Baumann e Noite a Fora

fazem o principal duelo desta noite
CORUPÁ

A segunda edição do
Campeonato Aberto de
Futsal de Inverno de
Corupá - Taça Amizade
FM tem sequência na

noite de hoje.

No
total, oito equipes

disputam a competição
promovida pela FME,
que dará ao campeão

R$ 4 mil. Essa é a oitava rodada
da primeira fase, que contará

, com três jogos no ginási.o Willy
Germano Gessner, com entrada
franca e sorteio de prêmios. '

Às 19h30 a Kiferro, em quinto,
encara o AZ Concretos/Corupâ,
que está em quarto, Na sequência,
20h15, Iolipé Calçados/Schel
ler Imóveis (oitavo) e Kayapós/
Smurfs Lanches (sexto) jogam
com transmissão da Rádio Ami
zade FM. Fechando a rodada,
21h15, o líder Baumann pega o

vice-líder Noite a Fora. Confron
to que promete ser, um d.os me-

'

lhores do torneio, já que vale a

liderança da competição.
O regulamento é o seguinte: as

equipes jogam entre si na primei-

ra fase, em turno único, Os quatro
primeiros colocados avançam à

semifinal, realizada em cruza

menta olímpico. Os vencedores
fazem a final e os perdedores deci
dem o terceiro lugar.

O 2°Aberto de Futsal apresenta
uma média de cinco gols por par�
tida, 85 em 17 jogos. Maicá eClebi

nho, do Noite a Fora, e Marlon, da
Iolipé Calçados/Scheller Imóveis,
são os artilheiros do torneio, com
cinco tentos marcados.

Além do prêmio em dinheiro,
o campeão fatura um troféu e de
zoito medalhas. O vice-campeão
recebe troféu, dezoito medalhas
e mais R$ 2 mil. O terceiro colo
cado leva para casa um troféu,
dezoito medalhas e R$ 1,2 mil. O

quarto colocado garante troféu,
dezoito medalhas e R$ 800. Go
leiro menos vazado e o artilheiro
também serão premiados.

I·
u

j

Contabilidade
Consultoria Empresa'rial

3371·4747

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

......

Vice-líd,er Noi,te a Fora (azul) quer tomar aliderança do Baumann

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ATl SM

Mudançapara dar
impulso na carreira
Sally foi paraMarília, mas não esqueceu a cidade natal
JARAGUÁ DO SUL

Ela por muito pouco não

largou o atletismo. Mas para
dar um novo gás a carreira,
a velocista Sally Siewerdt, 23
anos, trocou Jaraguá do Sul
por Marma (SP).

-lIII&_,sa semana ela está na cidade

passando férias e recebeu a re-

ortagem do O Correio do Povo
.....hJara falar sobre os rumos de sua
carreira, o amorque temporJaraguádo
Sul e o futuro no atletismo.:

A primeira vista a ida dela para
o interior de São Paulo parece uma

deslealdade. No entanto, esse fato
deu um novo rumo à carreira da atle
ta que está - mais animada, inclusive
para competir por Jaraguá, já que o

regulamento do Iasc permite atletas
federados em outros Estados desde

que sejam nascidos em Santa Catari
na. "Sempre vou representar aminha
camisa que é a cidade que nasci e que
eu amo", declarou a atleta.

_

Sally começou no atletismo com l3
anos. Já conquistou um título dos Iasc,
em 2004, e foi tricampeão dos Iogui
nhosAbertos, em 2003, 2004 e 2005. No
ano passado, quando já tinha parado
de treinar, veio o convite da Prefeitu
ra de Marília, que ofereceu estrutura e

faculdade. Em um pouco mais de um
ano na nova cidade, a velocista já foi vi
ce-campeão nos JogosAbertos Brasilei
ros nos 100m rasos e 4x100m e venceu

os Jogos Regionais do Interior, em São
-

Paulo, nos 100m e 200m rasos.
-

"Minha mãe e o meu treina-
- dor (Adriano Moras) me deram to

tal apoio para voltar ao atletismo.

Agora que retornei não quero mais

parar", avisou a jaraguaense, que so

nha em alçar voos mais altos, como
o Mundial de Atletismo Adulto e

Pan-Americano e .quem sabe, em

2016, a Olimpíada no Brasil.

PIERO RAGAZZI

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br Velocista trocou de cidade para mudar de astral e dar um novo impulso a carreira

Sallyestá
garantida
parao Jasc

Além das férias, a velocista veio

para a cidade para acertar os pon
teiros para o Iasc, que será de 9 a 18

de setembro, me Brusque. Na com

petição, ao lado de Miriely Santos,
ela é uma das maiores esperanças
de medalha para a cidade. As provas
disputadas pela jaraguaense serão

os 100 e 200m rasos, além dos reve
zamentos 4x100 e 4x400.

"Se o atleta não fizer por ele mes

mo ninguém vai fazer. Você é seu

próprio instrumento de trabalho",
desabafou. Sally completa deixando
um recado para quem está iniciando
na modalidade. "É difícil ser atleta. A
maioria das pessoas pensa que é só
diversão, mas batalhamos muito. - As
sim como eu muitos já pensaram em

desistir. Mas com certeza a recom

pensa virá", acredita.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A vitória por 1xO sobre o Cruzei
ro colocou o Tricolor das Laranjeiras
na ponta da tabela com 22 pontos,
um a mais que o Corinthians. O
timemineiro vendeu caro a derrota.
Fez um belo jogo, teve as melhores
chances, tanto que o goleiro Fer
nando Henrique foi um dos prota
gonistas da partida.

Mas em uma jogada de bola

parada, o time do eficiente Muricy
Ramalho conseguiu o gol da vitória.
Aos noveminutos do segundo tem
po' Conca cobrou escanteio e Le
andro Euzébio deu uma cabeçada
certeira, no canto direito de Fábio.

No Pacaembu, uma bela rea

ção dos visitantes. Depois de um

primeiro tempo morno e sem gols,
a virada do intervalo parece ter

feito bem a Palmeiras e Botafogo.
E a mudança de uniforme (do tra
dicional verde para o "uniforme
verde fosforescente") parece ter

feito bem ao Palestra. No primeiro
lance do segundo tempo, Marcos
Assunção cobrou falta no ângulo
esquerdo de Jefferson. Aos 12, o

Gladiador entrou em ação: ele re

cebeu de Ewerthon, girou e chu
tou forte: 2xO.

Mas o time de Ioel Santana não
se abateu e conseguiu descontar
aos 24 minutos, quando Jobson,
de cabeça, venceu o goleiro Mar
cos. E o empate saiu novamente

de cabeça, desta vez com o zaguei
ro Antônio Carlos, aos 34. Cinco
minutos depois, Marcos ainda ím

. pediu a virada alvinegra ao defen
der o chute cruzado de Iobson. O
resultado faz com que Luiz Felipe
Scolari siga sem vencer no retorno
ao comando do Palmeiras.

No Brinco de Ouro da Princesa,
em Campinas, também teve reação.
E I' I b

' , , EDITAL DE CITAÇÃO. COM PRAZO DE 30 DIAS
,por a, os go s tam em so sarram Declaratória n° 036.01.005471.0 e ação cautelar de sustentação de protesto n° 036.01.005009.0

no segundo tempo. O Ceará abriu o Autor: Nicácio Gonçalves
Réu: Mecânica Itadiesel Ltda. ME e outro

placar aos 50 segundos, depois que CITANDO (A) (S): MECÂNICA ITADIESEL LTDA. ME, Rua Domingos Demarchi, 503, APTo 202,
11 E d vila nova, Jaraguá do sul-SC
ony passou para rnan es, que Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou

fez bela jogada individual e estufou não sabida fica(m) ciente(s) de que, neste juizo de direito, tramitam os autos dos processos epigrafados,
bem como citada(s) p�ra responder(em) ás ações, querendo em 15 dias, contados do transcur.so do prazo

as redes. Mas o Guarani chegou ao deste edital. ADVERTENCIA: Não sendo contestadas as ações no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos

em t 29' t d Ri como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, ele art. 319 do CPCE, para quepa e aos rrunu os, quan o -

chegue ao cohhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no
, cardo Xavier se antecipou à defesa e local de costume e publicado 1 vez(ES), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 23 de junho de 2010.
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Na área

Henrique
Porto

Rodada de fogo
AFlQUIVOOCP

Se
São Pedro deixar,

neste fim de se

mana a bola volta
a rolar pela "Taça

O Correio do Povo". Res
tando quatro rodadas

para conhecermos os se

mifinalistas, cada jogo se

transforma em uma de
cisão. O Botafogo recebe
o JJ Bordados/Conservas
VidaVerde na Barra do Rio Cerro, precisando pontuar para seguir
vivo no certame. Matematicamente classificado, o vermelhinho
da Tifa Martins quermanter a ponta da tabela. No Garibaldi, Fla
mengo e Cruz de Malta duelam pela vice-liderança, em jogo de

grande rivalidade. O Flamengo chega "mordido" após a derrota
de virada para o JJ Bordados/ConservasVidaVerde na última ro
dada. O Cruz de Malta reage gradativamente na "Taça O Correio
do Povo" e parece ter encontrado seu time base, prometendo en

grossar o jogo. Prepare o radinho de pilha, o guarda-chuva (item
indispensável) e prestigie nosso futebol amador.

Voleibol Master
o Complexo Esportivo Marista sedia neste fim de semana o 18°

Campeonato Estadual de Voleibol Master, evento promovido pela
Associação Pró-Vôlei Catarinense, coordenado e organizado local
mente pela Associação Desportiva Voleibol. No feminino serão 15

equipes, divididas nas categorias sub-30, sub-40 e sub-45. Nomascu
lino, as nove equipes foram divididas nas categorias sub-35, sllb-40
e sub-45. AADV representa Jaraguá do Sul no sub-30 feminino. Um
evento de tiro curto, que atrai gente de todo o Estado,movimentando
restaurantes, hotéis e o comércio em geral. Uma ótima iniciativa.

Comércio na Arena
Os comerciantes. da Arena

Iaraguã comemoram a volta do
futsal, depois de um mês pratica
mente sem faturamento. Como a

Liga Futsal foi paralisada durante
a Copa do Mundo e o calendário
de atividades da Arena não com

pensou a falta de jogos, a coisa
ficou complicada para quem in
vestiu lá. A situação piorou ain
da mais com transferência de

jogos do Estadual, que podiam
render uma graninha. Pagaram
para estar lá e tem toda a razão
ao reclamarem. Possuem famí
lia para sustentar e empregados
para manter. Vida longa aos es

petinhos e às batatas recheadas.

Mayara
O 'ano acabou para Mayara Uller. A grande promessa do bas

quete feminino jaraguaense, atleta da Seleção Brasileira sub-19,
teve uma lesão no ligamento cruzado e no menisco durante par
tida do Campeonato Catarinense. Fora do .restante da tempo
rada, Mayara será operada em breve. Pela gravidade da lesão, a
cirurgia deve acontecer em São Paulo. Fica aqui meu apoio.

I:) S II,mEI Jl

FluvenceCruzeiro
e assume liderança
Já Palmeiras abre 2xO, mas cede empate ao Botafogo

WALLACE TEIXEIRA/PHOTOCAMERA

DA REDAÇÃO
Um dia depois de
completar 108 anos,
o Fluminense deu um

belo presente aos mais
de 34 mil pagantes que'
estiveram no Maracanã.

Leandro Euzébio comemora o gol que deu a liderança para o Fluminense

GA PEONA1�O BfIASllEIRO·- SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO 1O"RODADA

RESULTADOS
São Paulo 1.x1 Grêmio Prudente
Atlético-MG 1.x2 Internacional
Vitória 2x2 Goiás
Ramengo 1.x1 Avaí
·Atlético-GO 3x1 Corinthians
Grêmio 1.x1 Vasco
Atlético-PR 2xO Santos
Palmeiras 2x2 Botafogo
Fluminense 1.x0 Cruzeiro
Guarani 1x1 Ceará
U·RODADA·
SÁBADO
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 -fntemaclonal x Ramengo
18h30 - Botafogo x Fluminense
18h30 - Corinthians x Guarani
18h30 - Ceará x Palmeiras

Rebaixados para Séne B

IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA CRISTO BOM PASTOR
RIO CERRO SEGUNDO PROMOVE GRANDE FEIJOADA!

Dia 24 de Julho, Sábado
11:00 da manhã

R$10,00 por pessoa
Reservas: 3376-0234 ou 3273-0192

Estrada Rio Alma, em frente a nova Malwee

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do sul I 2° vara civil

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, vila nova- CEP 89.259·300,
Jaraguá do sul- SC • email jgsvar2@tjsc.jus.br

Juiz de direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de cartório: Ana Lucia Rozza

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BR-280 volta a virar debate
Lideranças comunitárias organizam encontros sobre a obra para os próximos dias
'JARAGUÁ DO SUL

A duplicação da 8R-280 deve
voltar a ser tema de debates
nas próximas semanas.
Ao menos, esta é a intenção
de algumas lideranças do
Vale do ltapoou.

Ujam (União Jaraguaense
das Associações de Mora

dores) pretende organizar
_........... debate entre os candi

datos a governador no próximo mês.

D� acordo com o presidente da enti
dade, Agostinho Zimmermann, um
dos questionamentos será sobre o

andamento do projeto que prevê
melhorias operacionais no trecho
de 74,5 quilômetros entre Jaraguá
do Sul e São Francisco do Sul.

"Estamos entrando em contato

com os assessores dos candidatos

para saber sobre a disponibilidade
deles para o encontro. Até a sexta

feira que vem (30) já devemos ter

uma definição", comentou.
A rodovia também será tema de

uma reunião daComissão emDefe
sa daVida na BR-280, que acontece
na próxíma terça-feira, 27, às 19h.
De acordo com um dos integrantes,
vereador Justino da Luz, a intenção
é enviar um ofício ao lhama (Insti
tuto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renová
veis) pedindo explicações sobre o

andamento da licença-prévia. O

parlamentar também afirmou que,
na primeira sessão ordinária de

agosto, deverá solicitar à presidente
da Casa, Natália Petry, a criação de
uma comissão parlamentar para
acompanhar o licenciamento e as

obras previstas narodovía
Em maio de 2008, o Dnit (De

partamento Nacional de Infraestru
tura de Transportes) prometeu que
o edital de licitação da duplicação
seria lançado em outubro daque
le ano e que as obras começariam
ainda em dezembro. Desde então,
todos os cronogramas anunciados

pelo órgão foram descumpridos.
• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP
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Cronograma da duplicação está sendo descumprido há mais de dois anos

Entrave sobre a
licença continua
Depois da novela do' EIA/

Rima (Estudo e Relatório de Im

pacto Ambiental) - que estava

previsto para ficar pronto em se

tembro de 2008, mas só foi con
cluído em abril deste ano - agora,
o principal obstáculo é a emissão
da licença prévia pelo Ibama.
Isso porque a Funai (Fundação
Nacional do Índio) pede a revi
são do novo traçado da BR-280
na região do Morro da Palha, em
São Francisco do Sul, onde existe
uma reserva indígena. Se a Funai
e o Dnit não entrarem em acor

do sobre o assunto, será preciso '

alterar o projeto de engenharia
e o cronograma irá atrasar ainda
mais. Ontem, a reportagem de O
Correio do Povo entrou em con

tato com a Funai para saber mais
detalhes sobre as negociações,
mas o órgão não deu retorno so

bre o assunto.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICAFEDERATIVADOBRASIL-FSTADODE SANTACA11\RINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá doSul
Carlos FabricioGriesbach,Thbelião

AvenídaMarechalDeodoro daFonsecan° 1589 •Telefone:
(47) 3273-2390 •Horário deFuncionamento:09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Condenado por homicídio
permanece em liberdade

JARAGUÁ DO SUL
O pedreiro Nelson Antônio Fo-

.

gaça, 40 anos foicondenado a 13

anos de prisão pela morte de João
Carlos Hoffer, 35 anos, no júripopu
lar realizado namanhã de ontem.

O crime aconteceu durante
uma briga de bar no bairro Estra-·
da Nova, em fevereiro de 1998. De
acordo com o advogado do réu, Al
tevir Antônio Fogaça Júnior, Nelson
nunca chegou a ser preso porque
não houve flagrante, mas -se apre
sentou espontaneamente à polícia
e confessou o crime. Como a defesa
vai recorrer da sentença, o réu deve
continuar respondendo pelo homi
cídio em liberdade até sair a decisão
final do TI (Tribunal' de Justiça de

. EDITALDE INTIMACÃO DEPRarESTO '

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGf/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: LUIZADACOSTA BANDEIRAEndereço: RJOSEEMMENDOERFHS1119 - JA- 151974/2010
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-501 Credor: RITMU S I C CONFECCOES IlDA ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Portador: BANCOmm SA Espécie: DMI - N"Titulo: 141 - Motivo: falta de pagamento Sacado:MARICELIAMACEDO DECARVALHOBERTHElS Endereço: ESTRADAFELIPE
Valor: R$ 218,00 - Vencimento: 28/06/2010 - Apontamento: 151753/2010

,- SCGIMDl S/N - VILA lSABE - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor:ANAPAUlA - CO-
----------------------------------------------------------------------------------------------------- MERCIO DE CALO\DOS Portador: BANCO DO BRASIL SA !Jspécie: DMI - N° Titulo:
Sacado: ARLETE VOLZ Endereço: RUAVINTE E CINCO DE JULHO 1008 - VIIÁ NOVA 3333A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 278,00 - Vencimento: 08/07/2010 - Apon-
- JARAGUÁDO SUL-Se - CEP: 89259-000 Credor: ABSTRATUS CARTOESARfESANAIS tamento: 152023/2010 -

MENSAGENS Portador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Espécie: DMI - N" Titulo: 7177 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Motivo: falta de pagamentoValor: R$102,10 - Vencimento: 02/07/2010 - Apontamento: Sacado: EDIlSON FRANCISCO PIRES Endereço: RUA SANTA ANA L 51 P 9, O - TlFA
151773/2010 I MARTINS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-796 Credor: PANAMERICANOARREN-
----------------------------------------------------------------------------------------------------- DAMENro MERCANTIL S/A. Portador: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MER-
Sacado:WG PECAS E SERVICOS IlDA-ME Endereço: RUA REINOLDO RAU SAlA 01 CANTIL S/A Espécie: NP - N° Titulo: 35473199 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
CXP 1305 463 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-971 Credor: DIFUSO 28.015,20 - Vencimento: 07/04/2009 - Apontamento: 152089/2010
DISTR PARAFUSOS EWALD IlDA Portador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Espécie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

OT - N° Titulo: 94362/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 197,10 - Vencimento: Sacado: ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: RUA CEL PROCOPIO
05/07/2010 - Apontamento: 151887/2010 GOMES DE OLIVEIRA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: CEUO BEN
------------------------------------------------------------.---------------------------------------- HUR COMERCIO DE INFORMATICA IlDA Portador: BANCO DO BRASIL SA Espécie:
Sacado: STOCK & CRISTOFOLINI CONE FEST. IlDA Endereço: RUA LEOPOLDO DMI - N" Titulo: 332/07 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 201,12 - Vencimento:
MAHNKE 46 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: PROTAL 10/07/2010 - Apontamento: 152095/2010
SISTEMAS DE SEDURANCA IlDA Portador: BRADFSCO Espécie: DSI - N° Titulo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

0000248229 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 120,54 - Vencimento: 01/07/2010 - sacado: CWVIS DOMINGOS TEIXEIRA 'Endereço: RUA JOSE MAFSTRE 404 - JARA-
Apontamento: 151919/2010

.

GUA 99 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-680 Credor: PAE EDITORA E DISTRIBUI-
--------------------------------------------------------------------------------------------------- DORA DE UVROS IlDA Portador: BANCO DO BRASIL SA Espécie: DMI - N° Titulo:
Sacado: THIAGOAlAN ARAUJO Endereço: RUA GEOVANI NICOLUZZI 55 - JARAGUÁ 59486054/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2_082,40 - Vencimento: 10/07/2010
DOSUL-SC - CEP: 89254-353 Credor: ALESSANDRADE CARIl Portador: BRADESCO .

- Apontamento: 15210112010
Espécie: DMI - N°Titulo: 215-04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.329,65 - Venci- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

mento: 18/05/2010 - Apontamento: 151952/2010 Sacado: EUNICE ALVES Endereço: R FRANCISCO ZACARIAS LENZI - VILA LENZI -

--------------------------------------------------,------------------------------------------------- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-420 Credor: SL SERVICOS DE COBRANCAS IlDA
Sacado: JEFERSON CARDOSO MENDES Endereço: RUA RI 013 160 - TRES RIOS DO Portador: BANCO DO BRASIL SA Espécie: DMI - N°Titulo: 0005/0008 - Motivo: falta de
NORTE - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCEIRAS/A-CEI. pagamentoValor: R$ 250,00 - Vencimento: 10/07/2010 - Apontamento: 152111/2010
Portador: SERGIO SCHUlZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Espécie: CBI - N° Titulo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

131019100 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 792,96 - Vencimento: 09/09/2008 - Sacado: JUSSEMAR DE SOUZA BASTOS Endereço: R DOMINGOS ROSA, 400 - Iaraguá
Apontamento: 151963/2010 do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: BOGO RECAPADORA DE PNEUS IlDA Portador:
---------------------------------------------------------------------------------------------------- CAIXA ECONüMICA FEDERAL Espécie: DSI - N" Titulo: 7034-1 - Motivo: falta de paga-
Sacado: EMERSON SILVA DOS SANroS Endereço: RUA PRIMEIRO DEMAIO 100 - ES- mentoValor: R$ 225,00 - Vencimento: 07/07/2010 - Apontamento: 152124/2010
TRADA NOVA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-400 Credor: BV FINANCEIRA S/A- -----------------------------------------------------------------------------------------------------

CEI. Portador: SERGIO SCHUlZE&ADVOGADOSASSOCIADOS Espécie: CBI - N°Titu- Sacado: KCEL MaroRES E FIOS IlDA (Flll.<\.L) Endereço: RUA BERNARDO DORN-
lo: 131023264 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.488,43 - Vencimento: 13/05/2009 BUSCH 180 PREDIO 2 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-100 Credor:

-Apontarnento: 151965/2010 FWRIANI EQUIP P ESCRITORIO Portador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Espécie:
-------------------------------------------------------------------------------------------------- DMI - N" Titulo: 55451-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.620,00 - Vencimento:
Sacado: .RENlU'O LUIS BASSO Endereço: RUA CARLOS lACERDA 102 - SEMINAruO - 07/07/2010 - Apontamento: 152125/2010
CORUPA-SC '- CEP: 89278-000 Credor: BV FINANCEIRA S/A-CEI. Portador: SERGIO -----------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHUlZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Espécie: CBI - N° Titulo: 131019370 - Mo- Sacado:MARIZETEAPARECIDADOSSANroS Endereço: RUACONRRADOEDERMAN
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 852,67 - Vencimento: 19/09/2008 - Apontamento: - TRES RIOS DO SUL - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-105 Credor: SILMAQ S/A
151970/2010 Portador: BANCO DO BRASIL SA Espécie: DMI - N° Titulo: 2339*005 - Motivo: falta de
--------------------------------------------------------------------------------------------------- pagamentoValor: R$ 250,00 - Vencimento: 10/07/2010 - Apontamento: 152174/2010
Sacado: ROSENElA DOS SANroS E SILVA Endereço: ESTRADA PAUID VOITOLINI -----------------------------------------------------------------------------------------------------

254 - NEREU RAMOS - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-830 Credor: BV FINAN- Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do
CEIRA S/A-CEI. Portador: SERGIO SCHUlZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Espécie: Povo", na data de 23/07/2010.
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CBI - N° Titulo: 131020778 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 932,69 - Vencimento:
26/12/2008 - Apontamento: 151971/2010 Iaraguá do Sul (SC), 23 de julho de 2010.

SantaCatarina).
Segundo o advogado, Nelson

e a vítima assistiam a uma partida
de sinuca entre dois conhecidos,
cuja aposta era de R$ 1. O jogador
que perdeu teria se negado a pagar
o valor para o que ganhou, quando
começou uma discussão. Nelson e'

João Carlos teriam se desentendido
e o réumatou avítima a tiros.

O réu alegou legítima defesa,
afirmando que João Carlos o teria

ameaçado de morte e saído do bar
dizendo: "vou até em casa e você vai
ver o que vai acontecer". Segundo
Fogaça, o réu supôs que a vítima ia
buscar uma arma no carro, que es

tava estacionado do lado de fora, e
por isso atirou.

INVASÃO
Panificadora é assaltada

A Panificadora Anderle, na rua José Theodoro Ribeiro, bairro Ilha da

Figueira, foi assaltada por volta das 21h de quarta-feira. Segundo a Polí
ciaMilitar, o proprietário informou que um homem armado anunciou o

assalto e roubou o dinheiro do caixa (valor não calculado), carteiras de ci
garro e cartões de celular. Em seguida, fugiu emum automóvel não identi
ficado. O suspeito não foi localizado até o fechamento desta edição.

Sacado: JANE DE FATIMAUIZ DE LIMAEndereço: RUAANTON FRERICHS 559 - RAU
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-290 Credor: BVFINANCEIRA S/A-C.EI. Portador: ManoelGustawGriesbach - Tabelião Substituto
SERGIO SCHULZE &ADVOGADOSASSOCIADOS Espécie: CBI - N° Titulo: 131023113-
Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 1.074,68 - Vencimento: 30/04/2009 - Apontamento: Total de títulos publicados: 18
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24 Contracapa ,
Cada uma das panelas que
pedem para gente consertar
tem uma história. Esses dias,
recebemos uma de 80 anos.

ZÉLIA HERMES VAREIRO

o CORREIO no POVO • Sexta-fei ra, 23 de j u I ho de 2010

. PERSON GENS DO LE

Umambulatório inusitado
Hospital das Panelas é um negócio incomum na região, mas que acabou dando certo

dar mais algumas peças, são destinadas

principalmente para os equipamentos
que Hélder utiliza para fazer os con

sertos: lixa, mesa para corte e afiação e

outro equipamento especial para desa
massar panelas de pressão.

Hélder aprendeu o trabalho quase so

zinho. Ficou duas horas com Denilson,
para aprender o básico, mas pelo menos

toda semana é preciso aprender com um

novo desafio. E isso ele faz através de tes
tes e com a ajuda dos equipamentos, que
foram quase todos improvisados pelo
sobrinho. Hoje, os principais clientes são

escolas, restaurantes e órgãosmunicipais.
Zélia acredita que a melhor parte do

trabalho é a memória que está impreg
nada em cada conserto. "Cada uma das

panelas que pedem para gente conser

tar tem uma história. Algumas já foram
até para o lixo, e esses dias recebemos
uma de 80 anos", conta a professora. Os
primeiros oito meses do negócio foram
os mais

_ complicados, mas os clientes
foram aparecendo aos poucos. Hoje, o

Hospital atende cerca de 160 pessoas
por mês, de todas as classes sociais.

Quando se fala em hospital,
.

um clima pesado logo vem à

lembrança. Só não é assim para
quem conhece a Zélia e o Hélder,
que conseguiram dar à palavra
uma conotação diferente.

Isso
aconteceu há cerca de quatro

anos, quando Hélder Natalício Va
reiro resolveu mudar completamen
te o dia a dia. Ele deixou a profis

são' de instrutor de autoescola para se

dedicar a um negócio que vinha sendo
desenvolvido pelo sobrinho Denilson

já há algum tempo, no bairro Amizade:
um Hospital de Panelas. Hélder teve o

apoio da esposa, Zélia Hermes Vareiro,
que ajuda a atender os clientes quando
não está dando aulas na Escola Estadual
Básica Roland Dornbusch.

Em uma pequena sala de um só cô
modo, o casal conserva duas paredes
forradas de prateleiras, que por sua vez

estão sempre cheias de encomendas,
peças para conserto e outras avulsas,
para quem estiver precisando apenas de
uma tampa ou um cabo, por exemplo.
Já as outras duas paredes, além de guar-

Hospital d
Panelas, além.

consertar acessórl
de cozinha, airu
tem peças pa

reposiçí

COMO ENCONTRAR
O Hospital das Panelas fica na rua João Januário Ayroso,
no bairro Jaraguá Esquerdo. O telefone para contato é

3370-67-90. A oficina fica aberta das 8h às 12h e das 14h às 18h.• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br
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Uma reTação de confiança
4732746000
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