
Na expectatiVa
Lôjistas' se preparam para aumenter <) faturamento
com avenda de presentes para os pais. Página 7

Chama
acesa

-

Fogo simbólico
passou pelas

mãos dos atletas

jaraguaenses ontem.
A SOa edição dos

JogosAbertos será
disputada de 9 a 18
de setembro, em

Brusque.

Página 21

Jovens designers
usam a criatividade e

a tecnologia para fazer
clientes em todo país.

�a12

Nada
tradícíonal

esce

É cada vezmaior o número de pessoas interessadas em aplicar e ganhar dinheiro na
bolsa de valores. Conhecer bem a dinâmica do mercado é pré-requisito básico para quem

quer entrar no negócio.Veja dicas de especialistas para diminuir os riscos na hora de investir.
PI ERO RAGAZZI

Malwee e Jec
se enfrentam
hoje, pela Uga
Partida acontece em Joinville
e marca a estreia do fixo
Neto na Malwee. Página 21

Vereadores vão
convocar dez
testemunhas
Integrantes da CP da
Schützenfest decidiram
convocar 10 testemunhas
das 20 apresentadas pela
defesa da prefeita Cedlia
Konell, Página 4

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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1988 �

A nova ,
Constituição J

No dia 27 de julho de 1988, uma nova (,,,
Constituição é aprovada no Brasil, com me- !
didas inovadoras. Ela passaria a valer a par-
tir do dia 5 de outubro de 1988. Considera-
da a oitava constituição em pouco mais de
um século de República, a Carta Magna de
1988 foi a que mais sofreu modificações: 64
emendas e outras seis emendas de revisão.

Após um grande período de ditadurami
litar, o país passava por uma redemocratiza
ção desde 1985, e as novas leis asseguravam
principalmente as garantias institucionais
para efetivar os direitos fundamentais e dar

.. fim ao regime autoritário. A constituição de
1988 qualificou como crimes inafiançáveis
a tortura e as ações armadas contra o Esta
do democrático e a ordem constitucional,
criando assim dispositivos constitucionais
para bloquear golpes de qualquer natureza.

Foi ainda determinada a eleição direta para
os cargos de presidente da República, gover
nador do Estado e do Distrito Federal, prefeito,
deputado federal, estadual e distrital, senador e
vereador. A nova Constituição também previu
umamaior responsabilidade fiscal.

É a primeira vez em que uma consti

tuição brasileira define a função social da

propriedade privada urbana, com o obje
tivo romper com a lógica da especulação
imobiliária. A definição e regulamentação
de tais instrumentos, no entanto, aconteceu
apenas com a promulgação do Estatuto da .

Cidade, em 2001, a partir de 1985.
Entre outros elementos inovadores, esta

Constituição destaca-se das demais na me
dida em que pela primeira vez estabelece
um capítulo sobre política urbana, e define
o município como ente federativo - garan
tindo às cidadesmaior autonomia,

A ousadia de
Galileu· Galilei

-

A coragem que Galileu Galilei tinha de
contestar as afirmações deAristóteles sobre
a física acabariam lhe rendendo a conde
nação da Igreja Católica - e só mais tarde a

admiraçãomerecida por suas descobertas.
Físico,matemático e astrônomo, Galileu

nasceu na Itália em 1564. E foi já durante
sua juventude que escreveu obras sobre
Dante, Tarso e descobriu a "lei dos corpos",
além de enunciar o princípio da Inércia.
Seus estudos o tornariam um dos principais
representantes do Renascimento Científico
dos séculosXVI eXVII.

Depois .de construir a primeira luneta
astronômica, o cientista começou a ob
servar a composição estelar daVia Láctea.
E foi observando as fases de Vênus que
Galileu passou a enxergar embasamento
na visão de Copérnico, o heliocentrismo -

que tinha o sol, e não aTerra, como centro
do sistema de planetas. A descoberta lhe
rendeu o título de herege, e ele só seria ab
solvido pela Igrejamuito tempo depois de
sua morte, em 1983.

Estudioso desde a juventude, Galileu contestou
muitas das afirmações de Aristóteles

PELO MUNDO

"I 1

Controle da diabetes
'1

AOrdem17 Dinossauros
Neste mesmo dia, em 1945 - dois

meses depois do fim da Segunda
Guerra Mundial -, a Administração
Militar Soviética emite a Ordem 17,·
dividindo o território alemão sob sua

ocupação em áreas com administra
ções centrais. Mais tarde, essas áreas
se tornariam os Estados da Alemanha
Oriental, de regime comunista.

Foi no dia 27 de julho de 1921 que
os cientistas FrederickBanting e Char
les Best conseguiram isolar a insulina,
hormônio secretado pelo pâncreas.
A descoberta possibilitou o controle
da diabetes, doença que até então
não tinha uma cura. O primeiro tra

tamento seria feito um ano depois,
em Elizabeth Hughes.

No dia 27 de julho de 2000, uma
pesquisa faz uma nova descoberta de
dinossauros no Nordeste. Somando
se todas as descobertas, o chamado
"Vale dos Dinossauros" empreende
uma área de 700 km2 em torno da ba
cia sedimentar do Rio do Peixe, com
pegadas de dinossauros de 65 milhões
a 250 milhões de anos.

D�REn�os

Transporte gratuito
No jornal "O Correio do Povo"
da segunda semana de abril
de 1987, uma matéria registra
o pedido de um vereador para

.

que a passagem de ônibus seja
gratuita para idosos. Em Jaraguá .

do Sul, o direito é assegurado
hoje aos maiores de 65 anos.

Trator agrícola
O primeiro trator agrícola "gasoline-powered"
foi construído em 1892, pelo ferreiro americano
John Froelich. Os primeiros produzidos em
grande escala foram vendidos principalmente
na cidade de Charles, Iowa .

,

ENTRE DUAS ÉPOCAS
1936,'German?��e construiu na ruaCeI. ProC?J?10 Gomes qe Oliveira uma casJl simples,

i t�l�ª,�p, em qna�!í�'a�yaS�'!N:a déc�da de a9S0, qu�ndo o�difieiojá pe�,tencialà:famma Nico�ilii,
.'

tros elen:entos deéorátívos foram introduzidos, corno as janelas com relevo nos peitoris. Apesar
de ser relativamente recente, sua arquitetura está integrada com a linguagem teutobrasileira.

,1\s�im, �casa é consideta�a um n:arco da arquiteturade duas épocas, e está classificada pela
J;,tundaçao.Cultural como NP2 (Nível de Preservação n02)": os proprietários podemmodificar
o �terior da construção, mas a parte externa deve ser preservada, Há pouco tempo, o edifício
abngou o Centro de CulturaAlemã, e hoje é propriedade de Luis Fernando Dellagiustina.
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PONTO DE VISTA

A geografia da fome

o Fome Zero é
citado como um

exemplo, destacando
que em 1991 o Brasil
tinha 15,8 milhões de
pessoas subnutridas,
10% da população. Em
2007 o número caiu
para 12 milhões.

Recentemente,
aOrganização dasNaçõesUni

das para aAgricultura e aAlimentação (FAO)
divulgou um relatório que indica a existên
cia de 52 milhões de pessoas subnutrídas.:

das quais, 7% das criançasmenores de cinco anos so
frem de desnutrição crônica na América Latina e no

Caribe. Por outro lado, o Brasil é um dos quatro países
citados pela ONU como destaque na diminuição da
fome. O relatório "caminhos para o Sucesso" aponta o
progresso feito por 16 dos 79 paísesmonitorados pela
FAO, no qual o Brasil, a Armênia, Nigéria e o Vietnã
são citados como exemplo de países que conseguirão
realizar ameta de redução da fome em
50% até 2015. Segundo o relatório, tal
sucesso. é resultado da criação 'de um
ambiente centrado na promoção do
crescimento econômico e o bem-estar
social, que pemiite realizar investi
mentos nos setores mais vulneráveis
da sociedade, de modo a planejar um
futuro sustentável. O programa Fome
Zero é citado como um exemplo des
sa iniciativa, destacando que em 1991
o Brasil tinha 15,8 milhões de pessoas
subnutridas, 10% da população. Em
2007 o número caiu para 12 milhões,
o equivalente a 6%. A FAO também afirma que o país
teve a redução "mais impressionante" das taxas de

crianças subnutridas entre os países em desenvolvi

mento, especialmente no Nordeste que, em apenas
três anos, tirou seis milhões de famílias (cerca de 20

milhões de pessoas) da pobreza extrema com progra
mas especiais de segurança alimentar, no sentido de

mitigar a fome numa região que tem uns dos índices
de natalidade mais altos do mundo. Qual é'a explica
ção para esses índices tão elevados?

O livro liA geografia da fome" do médico brasileiro
Josué de Castro (1908-1973), cita que os altos coefi
cientes de natalidade são resultado de um princípio
da biologia _ a "teleonomia' - que é a propriedade
que têm todos os organismos vivos de desempenha
rem as suas funções num ritmo e dinâmica que fa

voreçam ao máximo a sobrevivência do indivíduo e,

sobretudo, da espécie. Sempre que uma espécie está

ameaçada de morte, aumenta sua capacidade repro
dutiva a fim de neutralizar o risco de exterminação.
Os altos índices de natalidade dos países rriuito po
bres obedecem à mesma lei biológica: representam
o esforço natural dos seres humanos para sobrevi
verem em áreas em que-a mortalidade é extremada
mente alta. Só dispondo de um excesso de pessoas
- a maior parte para morrer e não para vivei _ estes

grupos poderiam perdurar através do chamado ciclo
antieconômíco da sua evolução populacional. A na-

.

tureza domecanismo biossocíal que correlaciona em
.

sentido inverso os baixos níveis de vida com altos co
eficientes de natalidade, está ligado ao

nível deficiente de alimentação, prin
cipalmente a fome específica de pro
teínas de alto valorbiológico, fome que
determina uma fertilidade potencial
mais elevada namulher, com capací
dade de reprodução mais intensa. A

situação das economias mais desen
volvidas ocorre no sentido inverso,
no qual suas estruturas econômicas

especiais que favorecem um abas
tecimento alimentar adequado, faz
com que baixem os coeficientes de
mortalidade. Esse fenômeno pode

ser observado nos países desenvolvidos, nos quais
o agir "teleonomicamente" também provocam
uma baixa nos índices de natalidade, como é o caso
dos países de alto nível de desenvolvimento econô
mico. Nesse caso, a fome é resultado do progres
so econômico defeituoso, que agrava e torna esse

flagelo o principal motivo para a miséria: "a baixa

produtividade por faltá de energia criadora e do
consumo ínfimo por falta de produtividade que ve
nha criar uma razoável capacidade aquisitiva". Este
fosso econômico entre ricos e pobres, divide a hu
manidade em dois grupos que, segundo Josué de
Castro: "o grupo dos que não comem, constituído

por dois terços da humanidade, e que habitam as

áreas subdesenvolvidas do mundo, e o grupo dos

que não dormem, que é o terço restante dos países
ricos, e que não dormem, com receio da revolta dos

que não comem".

"

"
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FEIJOADA
Venha participar da feijoada em comemoração ao dia dos pais.

Onde? No Centro Municipal de Educação Infantil Márcio Klinkowski.
Quando? 31/07, sábado Horas? Das 11h às 1-3h30.

Esperamos você!

IMAGEM DO DIA

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

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

pensionistas. parcelambs em até 180 meses, sendo que a

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

Empréstimos de: R$ 5.000,00 à R$ 300.000,00
Atendimento: Segunda.á sexta feira das 09hOO às 17h.DO
Ugue agora mesmo e faça uma consulta sem compromisso.

EMPREENOE RISMO

Aberje faz palestra sobre
comunicação empresarial

A Aberje (Associação Brasileira de

Comunicação Empresarial) realiza no dia
19 de agosto palestra que .traz a Iaraguá
do Sul o gerente 'geral de comunicação da .

Vale, Paulo Henrique Soares. O executivo
vai falar às 19 horas no Centro Empresarial
sobre os novos desafios da comunicação
empresarial. o evento tem entrada gratuita,
porém, as vagas são limitadas e o acesso se

dará mediante inscrição prévia, que pode
ser feita no linkhttp://www.aberje.com.br/
eventos/encontro_sc/ficha.asp.

DANÇA
Scar oferece aulas
de dança do ventre

Conduzido pela professora Salimi
Mehanna, o curso de dança do ventre é
uma opção para quem deseja aprender
essa modalidade. As aulas acontecem

uma vez por semana, sempre nas segun
das-feiras e estão abertas para todas as

idades, a parir dos 8 anos. O objetivo é
.

divulgar a cultura árabe da dança como

manifestação popular e apresentar o ges
tual feminino que caracteriza esta forma
de expressão artística. Informações e ins

crições pelo telefone (47) 3275-2477.

CURSO

Senai abre inscrições
para deficientes

. .

o Senai estã com inscrições abertas

para o curso gratuito de operador eletrome
cânico, destinado a pessoas com deficiên
cia. As inscrições podem ser feitas até 30 de

julho pelo telefone (47) 3372-9500. As aulas
iniciam no dia 31 de agosto e seguem até

julho de 2011. Podem se inscrever pessoas a

partir de 16 anos e com ensino fundamen
tal. Na formação de 204 horas, os alunos
vão desenvolver conhecimentos como em

desenho técnico, instrumentos de medi

ção, eletricidade e elementos de máquinas.

CUlINÁH�A
Círculo Italiano

faz noite das sopas
o Círculo Italiano e Trentino de Jaraguá

realiza mais uma edição da Noite das Sopas.
No cardápio estão inclusos o Mínestrone,
Cappelleti,Vêneto e o creme de quatro quei
jos. Para acompanhar será servido torradas e
queijo ralado. O jantar acontece no dia 30 de

julho, a partir das 20h, na sede social do dr
culo, rua dos Imigrantes Italianos, nO 33, Vila
Nova. Os ingressos são limitados e custamR$
16,50 (adulto) e R$ 10 (para crianças até dez
anos). Os convites podem ser adquiridos na
FlorianiEquipamentos e no Círculo Italiano.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 Política. o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 27 de julho de 2010

FOTOS PIERO RAGAZZI

Acüs aguarda definições de
candidaturas para campanha

da Acijs, Durval Marcatto.
As rodadas de encontros das

associações empresariais com os

partidos já encerraram, segun
do Marcatto. As entidades vão

esperar o dia 5 de agosto, prazo
final para deferimento de todas
as candidaturas no TSE. Após a

data, haverá uma reunião para
definir os rumos da campanha.

"Nós temos um eleitorado de
alto nível. Consciente, com boa
escolaridade e uma participação
crescente de jov.ens de 16 e 17
anos nestas eleições. Se os par
tidos colaborarem, temos boas
chances de a região ter represen
tatividade nos próximos quatro
anos", acreditaMarcatto.

REGIÃO
As .11 candidaturas para de

putado estadual na região não

intimidam as associações em

presariais do Vale. As entidades
ainda acreditam em uma redu

ção de candidatos nesta e na pró
xima semana, seja por. vontade

própria ou por decisão judicial.
A redução é necessária para

que a terceira etapa da campa
nha "Inteligente é Votar" seja
aplicada nas cidades. Caso·

ocorra, o foco será a conscien-
/' tização do eleitor para que vote

nos candidatos da região, com
o objetivo de garantir repre
sentatividade em Florianópolis
e Brasília. Desde o começo da

campanha, dois nomes desisti
ram da disputa: Isair Moser (PR)
e JurandirMichels (PV).

"O ideal era quatro candi
daturas para estadual e duas

para federal. Mas uma peque
na redução onde tenha nomes

viáveis, com chances reais de
vitórias nas urnas, já serve para
nós colocarmos a campanha
nas ruas", afirma o presidente

",

Comissão deve voltar a se reunir após a notificação das testemunhas

,
Nós.não ;rell1os

•

I ,ard'er tempo;, .

a 'é'm do que temos
apenas 90 dias para

concluir tudo.
JAIME NEGHERBON (PMDBh

PRESIDENTE DA CP

P DA SCHÜTZENFE

Comissão vai
convocarl0
testemunhas
Depoimentos podem ocorrer

na primeira semana de agosto

Gata: 21 :a2!hllrf ,
- l

Wca1:)jp,�

flMsrillI:WIauMmsm

ARQUIVO OCP

Diferente das outras co

missões, o público não po-
. derá estar presente durante
os depoinrentos das teste

rotnhas dá CP daSchütúm
fest. Segundo o presidente
Jaime Negherbon, a proibi
ção ocorrerá porque o au

ditório da Câmara está em

reformas e as oitivas 'serão
em uma sala menor, sem

espaç(t·p�ra plateia: I� im�
prensa pOderá acompanhar

!

e a TVCâmara irá transmitir
. ao vivo", lembra Jaime.

JARAGUÁ DO SUL
.

A-CP da Schützenfest
decidiu, ontem de manhã,
convocar 10 testemunhas
apresentadas pela defesa
para depoimentos na

Câmara de Vereadores.

"Na outra comissão, perde
mos tempo e acabamos esco

lhendo apenas três testemunhas,
o que gerou reclamação de parte
da defesa. O decreto lei 201/1967

permite a convocação a partir da
lista deles. Nós não iremos perder
tempo, além do que temos apenas.

. 90 dias para concluir tudo", afirma.
Além de escolher a lista de depo
entes, a comissão fez ontem de
manhã a primeira análise da de
fesa da prefeita, entregue pelo ad

vogadoMoacir dos Santos Silveira.os
nomes serão divulgados .

apenas após eles serem

notificados para convoca

ção. Segundo o presidente
da comissão, Jaime Negherbon
(PMDB), a ideia é marcar os

depoimentos para próxima se

mana. "Nós' podemos definir a

data depois que eles forem ofi
cialmente chamados, mas temos
convicção que tudo será resolvi
do esta semana.", comenta.

A prefeita Cecília Konell (DEM)
apresentou na semana passada
uma lista com 20 testemunhas para
depoimentos, 10 a mais do que o

permitido pela lei. A comissão de
cidiu, então, escolher 10 depoentes
a partir da lista, diferente do que foi
feito naCP do Refis, quando umpe
dido de redução foi enviado à pre
feita, que não respondeu.

A comissão decidiu
. escolher 10 das 2.0

.• testemunhas apresentadas
pela prefeita. o ideal seria quatro candidaturas para estadual, diz Durval Marcatto

ACP da Schützenfest foi aberta
no dia 8 de julho, após a Câmara
de Vereadores acatar uma denún
cia contra a prefeita por infração
político-administrativa. A comis
são precisa encerrar os trabalhos
com o relatório final até o dia 11 de
outubro, penúltimo dia da Schüt
zenfest deste ano.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br
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Carolina Tomaselli
Por Giovanni Ramos, interino gl ova n n i@ocorreiodopovo.com.br

ois deferidos pe o T

O
TRE (Tribunal Regional Eleitoral)
começou semana passada os julga
mentos dos candidatos catarinen

ses para todos os cargos. Foram 78

pedidos analisados, 76 deferidos, um inde
ferido e um pedido de renúncia impugna
do. Na região, já foram aprovadas as can

didaturas de Dieter Janssen (PP) e Natália'

Petry (PSB). Os demais aguardam julga
mento. Apesar de ter desistido da campa
nha, o nome de JurandirMichels (PV) con
tinua no site do TSE. Isto porque o tribunal

ainda não oficializou sua renúncia.
Nesta semana, o TRE deve anunciar no

vos julgamentos. NoVale, a expectativa não é

apenas para possíveis indeferimentos de no
mes, mas também pela desistência de mais
candidaturas. Postulantes irão se reunir com
as cúpulas partidárias para analisar a situa

ção, isto é, as chances de vitória. Se o quadro
for desfavorável, alguns irão abandonar o

barco e assim a disputa de 2010 terá menos

concorrentes que em 2006, quando 11 tenta

ram e ninguém saiu vitorios.o.

Presidenciáveis
Os três principais candidatos a presidên

cia, Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB)
e Marina Silva (PV) tiveram os registras
regularizados pelo TSE (Tribunal Superior
Eleitoral). Também está resolvida a situ

ação de Plínio Arruda Sampaio (PSOL).
Todas as candidaturas, nacionais e esta

duais, deverão ser julgadas pelos tribunais
até o dia 5 de agosto.

,Campanha? -

Alguém viu adesivos nos carros, placas
de publicidade dos candidatos nas ruas? A

campanha eleitoral começou oficialmente
no dia 6 de julho, mas o movimento conti
nua tímido na região. Enquanto uns já es

tão nas ruas, cóm agenda completa de vi

sitas, outros parecem que nem .material de
campanha produziram. Podemos chamá
los de candidatos mesmo?

PIERO RAGAZZI

Ausência
A não participação do candidato

Raimundo Colombo (DEM) no debate
daRádio BrasilNovo realizado domin

go com certeza será utilizada pelas ad
versárias na campanha eleitoral. Nao
é a primeira vez que o postulante da

tríplice aliança desiste de um debate
e por isso já é acusado de privilegiar
apenas os veículos de comunicação
maiores. Como no plano nacional é
a candidata do PT (DUma Rousseff)
quem anda fugindo de sabatinas e en

trevistas, quem mais deve explorar o
fato por aqui é AngelaAmin (PP).

Ruallernardo Dornbusch, 432
Jaragua do Sul/..sC
E-mail: yangfashD@uol.com.br
3275-3290 / 3371-0058

e g as
A CP da Schützenfest decidiu escolher 10 testemunhas das 20 listadas pela

'defesa da prefeita Cecília Konell (DEM), pois é o limitemáximo permitido pela lei.
Por que não fizeram isso na CP do Refis?Por que enviaram um pedido de redução,
não atendido, e depois escolheram somente três pessoas? Os trabalhos precisam
ser concluídos em 9.0 dias e qualquer atraso é prejudicial na investigação.

O eleitor será obrigado a levar um documento com foto, além do título de

eleitor, para votar nas eleições deste ano. Serão aceitos documentos como car

teira de identidade, habilitação, trabalho e certificado de reservista. Amudan

ça foi feita na minirreforma eleitoral do ano passado, visando à redução de
fraudes no processo eleitoral.

DIVULGAÇÃO

FALA Aí!

PTePSDBse
aliaram ao que
há de pior.
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CHARGE

DOLErrOR

Eu quero ter um
milhão de amigos

Quero mais seguidores no

Twitter; conexões no Plaxo. Se

guir e ser seguida. Quero ser um

contato do seu Outlook, dividir
meu Skype e o MSN. Quero ver

sua cara no Facebook, me ins-
crever no seu mu-

ral, compartilhar,
ficar membro do
mesmo grupo. Me
aceita como ami

go. Registra no seu

i-phone, Blackber

ry, qualquer coisa.
Tecla e me prende
na sua rede social.
Atualize seu perfil,
memostra o Avatar.
Manda um cartão

virtual. O que é ser amigo ulti
mamente?

As palavras perderam a for
ma e agora uma coisa também

quer dizer outra. Amigos, chego
e peço um conselho de amigo:
o que faço? Cumprimento a mi-

,

nha dúzia particular ou cumpri
mento a todos, todos os meus

amigos virtuais?
Os amigos são fundamentais.

A amizade é um sentimento de
veras interessante, extremamen
te nobre, uma arte difícil - in-

. clusive - de dominar. Há amigos
que matam oumorrem por você,
como estamos vendo, incrivel
mente apavorados. Por dinheiro,
admiração, fraqueza. Compa
nheirismo e solidariedade. Todas
as histórias desses tipos valem
livros, romances, filmes, óperas e

epopeias. Ou filmes de terror.

É o Macarrão, o Coxinha, o
. Bola do Bruno. É o Sàncho do
Dom Quixote. O Robin, do Bat
man, o Lothar do Mandrake. O
Sebastian e o Linguado, da sereia

-ArieI. Até o último dos moicanos
tinha um amigo. Há
o amigo vampiro
que faz tanta som-
bra a sua volta que
dá calafrios e você o

segue, zumbi, forças
chupadas. Nem você
entende. E às vezes

você não o vê no re

flexo do espelho.
Amigos são ami

gos. Com o amigo,
você faz xixi de por

ta aberta. Toma banho com ele
sentado na privada, conversando.
Toma água no mesmo gargalo. O
que acontece com ele acontece

com você também, como se fosse
uma coisa só. Você sabe tudo dele,
mesmo que de longe. E a mão é

dupla. Um torce e pensa no outro
a distância que houver. Tem amor

na receita. Precisa ter muita com

preensão, carinho, confiança e ad

miração. A amizade não tem cara,
bonita ou feia, magra ou gorda; ela
sobrepuja isso.

Eu quero ter um milhão de

amigos. Porque amigo é coisa pra
se guardar debaixo de sete chaves,
dentro do coração. Assim falava
a canção, que na América ouvi.
Amizade, amigo, emociona assim.

Certo, my friend?

"
É o Macarrão,
o Coxinha, o
Bola,do Bruno.
É o Sancho do
Dom Quixote.
O Robin, do

Batman, o Lothar
do Mandrake.

"

.Mar!iGonçalves, jornalis,tjJ ,

� • .,_ • '.L.I".J;_"_a,,�·lInlo .... Ioo.��"'_ •

Quando o assunto é banda larga, a situação
é muito pior. Apenas 5, 26% dos brasileiros con
tam com o serviço. O governo federal chegou a

anunciar um Plano Nacional de Banda Larga,
que pretende elevar a penetração das conexões

rápidas no país para 45% até
2014. A implementação do pro
grama, no entanto, deve ficar
para o próximo presidente.

O telefone por sua vez,
uma invenção muito mais an

tiga do que os computadores
e a internet, também não está

'disponível para um grande
número de moradores de Ia
raguá do Sul e região. Que se

preocupam inclusive como

irão fazer se precisarem de atendimento de

emergência. A Prefeitura de Jaraguá diz que
não pode fazer nada e que depende de inves-

,

timentos das empresas de telecomunicação,
que se desculpam afirmando que os custos
são muito elevados, enquanto isso, milhares
de pessoasficam reféns da falta de estrutura.

EorrORIAL

Sinal de fumaca
-

" �

E
preocupante a situação de alguns bairros
de Jaraguá do Sul e região em pleno sécu
lo 21. Um grande número de pessoas não
conta com telefone fixo, móvel e internet,

o que nos dias de hoje se trata de exclusão social,
ou o que se configurou chamar
como exclusão digital.

Estudos mostram que ape
nas um terço da população do

país conta com acesso á inter
net. De acordo com dados do
IBGE, mais de 65% dos brasi
leiros com mais' de dez anos

de idade não acessa a rede
mundial de computadores.
Dados preocupantes e que

, podem conter o tão sonhado
crescimento do país. O número de desconec
tados no Brasil é muito maior, por exemplo,
que o da Coreia do Sul - onde quase 78% da

população têm acesso à rede -, que de grande
parte dos países da Europa Ocidental e até mes
mo que o do Uruguai, onde cerca de 40% das

/ pessoas acessa a internet.

DO LEITOR

Tempo de escolher

Fazer escolhas

implica renunciar
a alguns desejos
para viabilizar

outros. Você troca

segurança por .

desafio, dinheiro
por satisfação, o
pouco certo ao
muito duvidoso.

Alguns
apreciam seu trabalho, mas não

a empres� onde es�ão. Outros admiram
a harmonia conquistada, mas não têm '

qualquer prazer no exercício de suas

atividades. Uns recebem propostas para mudar
de emprego, financeiramente desfavoráveis, po
rém desafiadoras. Outros têm diante de si um
vasto leque de opções, muitas
coisas por fazer, mas não conse

guem abraçar tudo.
Todas estas pessoas têm

algo em comum: a necessidade
premente de escolhas. Lembro
me de Clarice Lispector: "Entre
o sim e o não, só existe um cami
nho: escolher".

Acredito que quase todas as

pessoas passam ao longo de sua

trajetória pelo "dilema da Vira
da". Um momento especial em
que uma decisão específica e

irrevog�vel tem que ser tomada
apenas porque a vida não pode
'continuar como

-

está. Algumas
p_essoas passam por isso aos 15
anos, outras, aos 50. Algumas
talvéz nunca tomem esta decisão, e outras o fa
çam várias vezes no decorrer de sua existência.

Fazer escolhas implica renunciar a alguns
desejos para viabilizar outros. Você troca se

- gurança por desafio, dinheiro por satisfação,
o pouco certo ao muito duvidoso. Assim, uma

companhia que lhe oferece estabilidade com

apatia pode dar lugar a uma dotada de instabi
lidade com ousadia. Analogamente, a aventura
de uma vida de solteiro pode ceder espaço ao

conforto de um casamento.
.

Para aqueles insatisfeitos com seu ambiente
de trabalho, uma alternativa à mudança de em

, presa é postular a melhoria do
ambiente interno atual. Dialogar
e apresentar propostas são um

bom caminho. De nada adianta
assumir uma postura defensiva e

crítica. Lembre-se de que as pes
soas não estão contra você, mas
a favor delas.

Por fim, combata a mediocri
dade em todas as suas vertentes.
Amediocridade de trabalhos des
conectados com sua vocação, de
empresas que não lhe valorizam,
de relacionamentos falidos. Sob
este aspecto, como diria Tolstoi,
IINão se pode ser bom pela meta
de". Meias-palavras, meias-verda
des, mentiras inteiras, meio cami-
nho para o fim.

Os gregos não escreviam obituários. Quando
um homem morria, faziam uma pergunta:' "Ele
viveu com paixão?".

Qual seria a resposta para você?

"

"

Tom Coelho, educador, conferenCista e escritor
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Comércio ainda foca as vendas
nas liquidações de inverno

destinados aos cuidados pessoais
dos homens, a intenção é incen
tivar a antecipação das compras.
"A vitrine está pronta faz uma

semana. Nós apostamos em um

perfume desenvolvido exclusiva
mente para o Dia dos Pais", co
menta. O estímulo visual parece
funcionar. Conforme a vendedo
ra, várias foram as pessoas que
fecharam negócio antes de amo

vimentação aumentar.

Considerado o terceiro melhor
mês do ano, atrás apenas de de
zembro e junho, agosto significa
lucratividade nos balanços da mar
ca representada porMarcoAntonio
Martins. Como oferece somente
itens masculinos, a perspectiva do

gerente é fechar 6 período tendo
.

15% amais de vendas no compara
tivo com 2009. Para isso, o estabele
cimento comercial investe em uma

tática quase infalivel. Os descontos

chegam a 40% na aquisição conjun
ta de quatro peças.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

"Não pensei nisso ainda.Meu
pai sempre pede amesma coisa:
que eu grave um CD para ele com
músicas caipiras antigas.Mas,
vou darmais alguma coisa".

ROSllENE DAL-RI, 23,
OPERADORA DE CAIXA

I f' iS

Lojas começama
seprepararpara ·

lucrar-comadata

JARAGUÁ DO SUL

Algumas poucas vitrines
da cidade lembram o que
muitas pessoas ainda nem

se deram conta. Daqui a
menos de duas semanas, é
tempo de presentear.

Comemorado
no. domin

go, 8 de agosto, o Dia dos
Pais deve movimentar o

comércio, que, por en

quanto, foca as vendas nas liqui
dações de inverno, mas começa
a ceder lugar privilegiado aos

produtos masculinos. Funcio
nária de um dos estabelecimen
tos já preparados para chamar a

atenção dos consumidores à data,
Bruna Ochner explica: a próxima
semana será a mais' agitada do
mês. Pois, as ruas do Centro. ain
da não demonstram o tradicional
corre-corre dos filhos em busca de

presentes. "Quem vier agora tem

variedade de produtos e calma no

atendimento", avisa.
São exatamente esses dois

benefícios que a clientelà da loja
onde Nataly de Moura trabalha
encontra. Com prateleiras cheias
de colônias, loções e demais itens

"Eu pensei em dar uma camisa.
Dei uma pesquisada já,mas não
decidi ainda ri que comprar.
Devo gastar cerca de R$ 70 no
presente dele".

PAULA ARIANE DUFFECK,
22, AUXILIAR DE SALA

"Não deu tempo de ver isso
porque estou na correria.Nem
lembro quando é o Dia dos
Pais.Mas, sempre compro
algo bom para ele".

"Já comprei faz duas
semanas o presente domeu
marido. É algo que ele queria.
Só não comprei nada ainda
para o meu pai".

EDINÉIA DA ROCHA,27,
AUXILIAR DE BOBINAGEM

"Já sei o que vou dar
para o meumarido, só
ainda não comprei o
presente.Vai ser uma
surpresa para ele".

NÉRI RIOS, 19,
VENDEDOR

'VONETE DOS SANTOS,
42, VENDEDORA
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"
o SOBE E DESCE CAIJA

Z SOBSERVAI)O
Investir nabolsa pode ser alternativa rentável e seguia
JARAGUÁ DO SUL

Planejar, correr riscos e buscar o
máximo de informações. possíveis.
Essas são' atitudes 'básicas para alguém
que pretende iniciar um negócio.

Para
quem d�seja investir na bolsa de valores

também. "E como ser sócio de uma empre
sa. Abrir um negócio e comprar ações de
uma empresa de capital aberto é a mesma

coisa. Talvez o risco seja até menor porque estou

investindo em uma empresa que existe, é grande e

já está no mercado", explica o gerente da XP Inves
timentos em Jaraguá do Sul, Leandro Corrêa.

Apesar dosmitos que existem em torno domer
cado financeiro, ele garante que a bolsa de valo
res pode ser uma alternativa rentável, segura e

acessível. E que não é preciso ter uma fortuna em
mãos para decidir comprar ações. "Existem alter
nativas para todas as pessoas. Dá para começar
com R$ 100. Na região, a gente tem essa cultura
de guardar dinheiro na poupança: Mas é possível

,

poupar de diversas maneiras e é fundamental ter

diversificação", acrescenta. .

Informação e visão a longo prazo também são
r

"moedas" valiosas para quem optar em entrar para,
este mercado. "O primeiro passo é buscar informa

ções e para isso você vai precisar de uma correto

ra. Esses profissionais avaliam o perfil do cliente, o
tipo de risco que a pessoa quer correr, o objetivo do
investimento que será feito e tudo isso ajuda o in
vestidor a tomar decisões. Planejamento também é
fundamental", comenta.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo,com,br

A gente tem esta cultura
de guardar dinheiro
na poupança. Mas é

possível poupar de
diversas maneiras.

LEANDRO CORR�A

"
FOTOS PIERO RAGAZZI

'.
"

,
.

Espedaltstas monitoram as oscilações do mercado durante o dia inteiro para poder orientar bem os clientes

OpçÃO PARA QUEM QUER FICAR POR DENTRO DO MERCADO

Cursos orientam futuros investidores
Em Iaraguá do Sul, a XP Inves

timentos oferece o curso Aprenda
a Investir na Bolsa de Valores. A

capacitação acontece de hoje a

quinta-feira. Outra turma está

prevista para iniciar os estudos
no dia 28 de agosto. O curso é re
comendado para iniciantes, que
desejam investir, mas ainda não
conhecem a dinâmica do mer

cado financeiro. O custo é de R$
250. Informações podem ser obti
das através do telefone 3055 -7101.

A instituição também realiza
palestras, que são gratuitas. A pró
xima, prevista para o dia quatro
de agosto, terá como tema "Casais

inteligentes investem juntos", e

acontece a partir das 19h, na sede
daXll que fica naMarechalDeodo
ro da Fonseca, número 1.188.

'

Também estão previstos para
agosto cursos nas áreas de aná
lise gráfica e finanças pessoais.
Outras informações pelo, site

;,.: ,,�', ·�WWW·xP)·cOJll.b�.·. � .•.� � :,·�.r��t:i�· iei.4!��und.o espedallstacursos ajudam a ter infor.mação sobre.o mercado
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EVIROU
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PAlXAO E PROFISSAO
Jovem vendeu o carro; largou o emprego e se tornou um investidor
JARAGUÁ DO SUL

Foi a curiosidade que fez
com que Carlos Daniel
Priebe, 26 anos, se.
tornasse um investidor da
bolsa de valores.
"

Eu
sempre escutava' as no-

tícias na tv que diziam

que a bolsa caia, subia,
e comecei a me interes

sar. Queria saber como aquilo
funcionava. Conversei com uns

amigos que investiam e também

procurei um especialista. Vi que
dava retorno e eu não queria
mais fazer outra coisa. Come
cei investindo R$ 28 mil, que foi
o dinheiro que ganhei na venda
do meu carro, na época", rela
ta o investidor, que abandonou
o emprego que tinha e há três
anos passa oito horas diárias en

tre internet, telefone e gráficos.
"Eu fico vendendo e comprando
ações das 10h às 17h.Fico ante

nado nas notícias e isso influen
cia muito no preço das ações das
empresas. Ajuda a entender o

mercado", conta.
Casos como o de Carlos, são

cada vez mais comuns. Em 2002,
o Brasil contava com 80mil inves

tidores, hoje são 550 mil. Dos R$
5 bilhões diários movimentados

pela bolsa, 30% das transações
são feitas por pessoas físicas. Em

.

Jaraguá do Sul, a procura por este
tipo de investimento também

.

cresce de acordo com Leandro.
Somente aXP Investimento pres
ta assessoria para cerca de 300

. investidores da cidade.

CRESCIMENTO
A empresa busca, através da

promoção de' palestras e cur

sos, despertar cada vez mais o

interesse da população para o

mercado financeiro. I� gente
percebe que é um mercado a ser

explorado. Tem muitas pessoas
que não investem, mas porque
não conhecem, falta informação.
Mas a gente percebe um cresci
mento exponencial neste senti
do. O momento econômico que
a gente vive está mudando este

cenário", conclui.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopóvo.com.br

Economia 9

"
Comecei investindo

R$ 28 mil, que foi o dinheiro
que eu ganhei na venda do

meu carro, na época
CARLOS DANIEL

"
PIERO RAGAZZI

Para Carlos, investir na bolsa de valores virou profissão o QUE É A BOLSA
DE VALORES?

Bolsas de valores são instituições
administradoras de mercados.

No caso brasileiro, a Bovespa
é a principal. A função de uma

bolsa de valores é proporcionar
um ambiente transparente e

líquido, adequado à realização de

negócios com valores mobiliários.

�omente através das corretoras,
os investidores têm acesso aos.

sistemas de negociação para
efetuarem suas transações de

compra e venda desses valores.

As companhias que 'têm ações
negociadas nas bolsas são

chamadas companhias "listadas".
Para ter ações em bolsas, uma
companhia deve ser aberta ou

pública, o que não significa que

pertença ao governo, e sim que o

público em geral detém suas ações.

Tempo deve
ser um aliado

Quem investe deve ter o tempo
a seu favor. Quanto mais o investi
dor esperar para buscar o retorno

do dinheiro' aplicado, mais chances
ele tem de lucrar com a negociação.
Por isso, Leandro recomenda que os

pais, no lugar de poupanças, presen
teiem seus filhos com ações. "Uma
criança tem tempo de sobra para
resgatar o dinheiro. As ações da Pe
trobras renderam mais de 4 mil por
cento nos últimos 15 anos. Quem in
vestiu R$ 10 mil em 1995 chegaria ao

valor final de R$ 481 mil", aponta.

Em 2002, o Brasil
contava com 80·mil

investidores, hoje
são 55.0 mil.

O QUE SÃO AÇÕES?
As ações representam uma

fração do .capítal social de uma

empresa. Ao comprar ações de
uma determinada companhia você

se torna sócio desta empresa,

passando a ter direito de receber

parte de seu lucro, distribuído na

forma de proventos.

DICAS PARA INVESTIR
• Busque informação e conhecimento sobre o

mercado financeiro;
• Procure orientação de um especialista;
<Teoba uma visão defuturo, pense no

retorno em longo prazo;
• Faça um planejamento das suas finanças
pessoais e descubra quanto você
consegue poupar;

• Avalie o cenário da empresa da qual você pretende
adquirir ações. Perceba quais as perspectivas de
futuro, qual o produto que ela oferece, se ela
é líder no segmento em que atua, etc;

,.• Para quem conhece o mercado, ele é neutro. Ou

seja, não existe um momento certo para investir.

Segundo os especialistas, 2009 foi um ano de

valorização do mercado e 2010 está estável;
• Empresas como Petrobras e Vale do Rio Doce

são as mais negociadas, por trabalharem com

matéria-prima básica, sempre em alta no

mercado interno e externo, petróleo e mineração;
• A variação dos preços não ocorre ao acaso.
Fique atento a notícias, fatos relevantes e
divulgação de balanços, pois eles podem
influenciar o valor das ações;

• O mercado financeiro está ao alcance de

todos. Existem ações da Petrobras a partir de
R$ 37. A ideia de que a bolsa é somente para
milionários é um mito;

• Existem empresas que oferecem assessoramento
e profissionais acompanham o mercado em

tempo real. Eles ajudam os investidores a se
manterem informados e não é necessário

acompanhar o dia a dia da bolsa para
poder inveStir.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

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

89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
EXTRATO DE CONTRATO N°. 150/2010-PMS

PROCESSO DE LICITAÇÃO N°. 110/2010 - PMS-

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 06/2010 - PMS

Cont�atante: MUNICiplO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n°.

3201, Município de Schroeder/SC.
Contratada: CONSTRUTORA GOMES E GOMES LTDA, inscrita no CNPJ sob

o no 52.135.567/0001-30, estabelecida a rua Euclides da Cunha, nO. 482, sala
302, Centro, na cidade de Palmito, Estado de Santa Catarina, CEP: 89887-000.

Objeto: Consiste na contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), da ampliação da Esta

ção de Tratamento de Água de Schroeder - ETA, localizada na Estada Schroeder

III, Bracinho no município de Schroeder/SC, conforme projetas, memorial des
critivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do
Instrumento convocatório.
Valor: R$ 618.776,95 (seiscentos e dezoito mil setecentos e setenta e seis reais
e noventa e cinco centavos).
Data da Assinatura: 26/07/2010 - Vigência: 31/12/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

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

89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°. 06/2010-PMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no' uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO. 8.666/93 e suas alte
rações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações,
resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado
da Tomada de Preço nO. 06/2010 - PMS, adjudicando em favor da empresaabaixo o

objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global, determinando que seja
dada ciência aos participantes:

Objeto: Consiste na contratação de empresa especializada para execução
(com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), da ampliação da
Estação de Tratamento de Água de Schroeder - ETA, localizada na Estada Schro
eder III, Bracinho no município de Schroeder/SC, conforme projetas, memorial des
critivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do
Instrumento convocatório.

Empresa vencedora: CONSTRUTORA GOMES E GOMES LTDA, inscrita no

CNPJ sob o no 52.135.567/0001-30,9stabelecida a rua Euclides da Cunha, nO. 482,
sala 302, Centro, na cidade de Palmito, Estado de Santa Catarina, CEP: 89887-000.

Valor da proposta vencedora: R$ 618.776,95 (seiscentos e dezoito mil setecentos
e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Schroeder, 26 de julho de 2010.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
Felipe Voigt

Prefeito Municipal

Luiz Aderli do
Amarante

RG 2.988.664 e

CPF 762.876.889-04
Comunica que a ordem de

serviço da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, através da
Secretaria de Obras e Urbanismo
no uso de suas atribuições legais,
autoriza a elaboração de projeto
e orçamento e, posteriormente, a

execução da pavimentação asfál
tica na Rua 1121 - Paulo Eggert
- João Pessoa.

Nesses termos, fica a Empre
sa INFRASUL - INFRAESTRU
TURA E EMPREENDIMENTOS
LTOA. Autorizada a celebrar con
tratos individuais com os pro
prietários lindeiros a estas ruas,
como, também, iniciar os serviços
de pavimentação e complementa
res, conforme cláusula quinta, do
contrato 036/96.

Jaraguá do Sul, 21 de julho
de 2010.

Apontamento: 152513/2010 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PROD AL lIDA Endereço: R LEOPOlDO MANKE
230 - CENfRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: FSSA IND ECOM DE PRODALIMENTICIOS lIDA
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 28612 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 798,50 - Vencimento: 11/07/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 152268/2010 Sacado:MASSAFACILCOM.EFAB. DEPROD Endereço: LEOPOlDO HANNKE 230 - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO &DAllAGNOL lIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
75590 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.659,90 - Vencímento: 02/07/2010

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAI"EDERATIVADOBRASil.- FSTADODESANTACA1l\RlNA

Tabelionato do Muniápio eComarcadeJaraguá doSul
CarlosFabricioGriesbach,1àbelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca no 1589 •Thlefone:
(47) 3273-2390 •Horário deFuncionamento: O9:OOh às 18:00h

'

EDITALDE INTIMAÇÃODE PRarESTO
Nos termos do artigo IS da Lei 9.492/97, clc o artigo 995 ao código de Normas da CGJISC, para a devida ciência
ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, parapagamento 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 osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

'

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 152610/2010 Sacado:ACIElDAMARIANAIZER Endereço: RUACARLOS
FRlTZVOGEL - JARAGUÁDO SUL-se - CEP: 89253-240 Credor: AGENCIA COSMOS DE
VIAGENS lIDA Portador: - Espécie: DSI - N°TItulo: ACIElDA-04 - Motivo: falta de paga-
mentoValor: R$ 395,97 - Vencimento: 10/07/2010 '

Apontamento: 152279/2010 Sacado: ADEMIR SADZINSKI Endereço: AV PREF WAL
DEMAR GRUBBA 3339 - VIlA IAlAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-501 Credor:
CENfROVILLE COMERCIODE PlASTICOS lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TI
tulo: NF 100762 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 840,00 - Vencimento: 12/07/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 152280/2010 Sacado: ADEMIR SADZINSKI Endereço: AV PREF WAL
DEMAR GRUBBA 3339 - VIlA IAlAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-501 Credor:
CENfROVILLE COMERCIO DE PlASTICOS lIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 100761 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 840,00 - Vencimento: 12/07/2010

Apontamento: 152484/2010,Sacado: ALVARO TIECHER Endereço: RUA BERIHOlDO
]UNKES - cmco DEPAULA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: BOGO RECA
PADORADE PNEUS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 10.595-1 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 400,00 - Vencimento: 11/07/2010,

Apontamento: 152564/2010 Sacado: AND.çRSON ALVES DE MIRANDA CRUZ Endere
ço: MANOELDOS SANTOS 535 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-804 Credor: CEN
TRODE FORMACAO DECONDUTORES LESSMANN lIDPortador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 26083 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 209,00 - Vencimento: 15/07/2010

Apontamento: 152587/2010 Sacado: ANDRE PEDROSO Endereço: AGUAS CLARAS
CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CON
DUTORES LESSMANN ll'D Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 26980 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 343,00 - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 152514/2010 Sacado:ANTENORBONA Endereço: RUACARLOS FREDE
RICO RANTIfUM 52 - STALUZIA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89267-000 Credor:VALDO
CIRHMSME Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 24898-1 - Motivo: faltade pagamento
Valor: R$108,OO - Vencimento: 11/07/2010

Apontamento: 152214/2010 Sacado: BUEll'ERMANNCONSTRUTORA lIDA Endereço:
RUA REINOlDO RAU 60 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor:
COMERCIALELETRICA SAO PEDRO lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 6152-
02-BL - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,00 - Vencimento: 08/07/2010 '

Apontamento: 152532/2010 Sacado: BUELTERMANNCONSTRUTORA lIDA Endereço:
CAIXAPOSTAL 1344 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-971 Credor: MANNESMAN
GUEIRAS V lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0024550101 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 269,25 - Vencimento: 06/07/2010

'

Apontamento: 152563/2010 Sacado: CARlA ARAUJO DA Sil.VA Endereço: BR 280 KM
70 CASA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: CENfRO DE FORMACAO DE
CONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 26552 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 198,00 - Vencimento: 15/07/2010

Apontamento: 152�81/2010 Sacado: CARLOS ANDREVARGAS Endereço: AGUAS CLA
RAS 175 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-410 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE
CONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 25928 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$l83,OO - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 152445/2010 Sacado: CELI MARQUADT OLSKA Endereço: RUA ESTRA
DA GARIBALDI S/N - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-130 Credor: EJM TERRAPLANA
GEM lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 34/1- Motivo: falta de,pagamento
Valor: R$1.750,OO - Vencimento: 30/06/2010

Apontamento: 152558/2010 Sacado: CIDINEI BELARMINO MORENO Endereço: PAU
LOVOll'OLINI SN - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89265-830 Credor: CENTRO DE FOR
MACAODECONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 26432
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 154,00 - Vencimento: 15/07/2010

Apontamento: 152596/2010 Sacado: COND. RES. AREZZO Endereço: EXP. ANTONIO
CARLOS FERREIRA, 'S/N - Iaraguádo Sul-SC - CEP: 89252-101 Credor: METALURGlCAE
COMERCIOMARMILlIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0051990 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 36,57 - Vencimento: 12/07/2010

Apontamento:152371/201OSacado:ELLOFORfECOMDEARTIGODOVESTlIDAEn
dereço: RUAWAIJERMARQUARDT 1060 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Cre
dor: SURF BRASil. INDUSTRIADECONFECCAO lIDAPortador: - Espécie:DMI - N"Ti
tulo: FE07605/D - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 444,21-Vencimento: 13/07/2010

. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 152372/2010 Sacado: ELMO FISCHER Endereço: R. JOSE PICOm 450
- JARAGUA DO SUL - CEP: 89254-350 Credor: GRATTOFAC FOMENTO EASSESSORIA
COMERCIAL lIDA Portador: STEINHAUSMARMORES Espécie:DMI - N"TItulo: 268-15
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.200,00 - Vencimento: 13/07/2010

Apontamento: 152590/2010 Sacado: EVERAlDA KARTEN Endereço: RUA MANOEL
FCO DACOSTA - SERVIDAO S/N - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89257-000 Credor: PRO
JEfO RFAL IMOVEIS E REPRESENTACOES lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
50004/13 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 465,00 - Vencimento: 10/07/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 152500/2010 Sacado: FRAN CARLOS DE SOUZA Endereço: RUA CAR
LOS FREDERICO RANTIfUM - SANTALUZIA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cre
dor: RM COMERCIO E SERVICOS AUTO ELETRICOS IT Portador: - Espécie: OI - N°
Titulo: 2100001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 117,50 - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 152577/2010 Sacado: GEISIANE PRISClLADASILVAROD Endereço: IRI
NEU FRANZNER - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-784 Credor: CENTRO DE FOR
MACAODECONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 24676
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 162,00 - Vencimento: 10/07/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 152219/2010 Sacado: GILMAR KOLER DA Sq,VA Endereço: RUA MAX
EGGERT. 188 - ILHADA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-220 Credor: BANCO
FINASA S/A Portador: - Espécie: NP - N''Título: 3646522778 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$16.837,61 - Vencimento: 13/08/2006

Apontamento: 152579/2010 Sacado: HELENA MARIA NUNES Endereço: DOMINGOS
DA ROSA CASA SN - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: CENfRO DE
FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
25653 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 173,00 - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 151966/2010 Sacado: INACIOWOLF Endereço: RUAMANO.tlL PEREIRA

Apontamento: 152427/2010 Sacado:MASSAFACILCOM.E FAB. DEPROD Endereço: LEOPOlDOHANNKE 230 - JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO &DAllAGNOLLIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
75794 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 534,00 - Vencimento: 05/07/2010

Apontamento: 152569/2010 Sacado: MAURO DE MELLO EVANGEUSTA Endereço: PEDRO GONZAGA SN - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89250-000Credor: CENTRO DE FORMACAODECONDUTORES LESSMANN lID Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 26566 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 330,00 - Vencimento: 15/07/2010

Apontamento: 152465/2010 Sacado: PEDRO ROBERTO FIORENTINI Endereço: GUIlHERME HMS - JARAGUA
ESQUERD - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-332 Credor: RONDAVIGILANCIA E SEGURANCA'lIDA Portador: - Es
pécie: DSI - N°Titulo: 00010034 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 80,00 - Vencimento: 09/07/2010

Apontamento: 152262/2010 Sacado: PRAXIS COMMAT CONSTR lIDA Endereço:WALDEMARWERNER 851 - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: ZEUS DO BRASil. lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 986911 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 750,00 - Vencimento: 24/06/2010

Apontamento: 152263/2010 Sacado: PRAXIS COMMAT CONSTR lIDA Endereço:WAlDEMARWERNER 851 - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: ZEUS DO BRASil.ll'DA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 986913 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 750,00 - Vencimento: 28/06/2010 ,

,

Apontamento: 152264/2010 Sacado: PRAXIS COMMAT CONSTR lIDA Endereço:WAlDEMARWERNER 851 - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: ZEUS DO BRASil. lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 986901 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 770,2,0 - Vencimento: 24/06/2010

Apontamento: 152265/2010 Sacado: PRAXIS COMMAT CONSTR lIDA Endereço:WAlDEMARWERNER 851- CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: ZEUS DO BRASil. lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 986903 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 770,20 - Vencimento: .28/06/2010 .

Apontamento: 152266/2010 Sacado: PRAXIS COMMAT CONSTR lIDA Endereço:WAlDEMARWERNER 851 - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: ZEUS DO BRASil. lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 986904 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 770,20 - Vencimento: 29/06/2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 151911 /?O10 Sacado: RIBAS E GARCIA LANCH. lIDA ME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES BW
CO EUN 500 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-430 Credor: ASSAHI COMERCIO DEALIMENTOS lIDAME
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 32411 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$169,23 - Vencimento: 28/06/2010

Apontamento: 152321/2010 Sacado:Rio CERROTRANSPORfES lIDA Endereço: RUAGUSTAVOGUMS 548 - JARA
GUADO SUL - CEP: 89260-995 Credor: ORGANIZACOESH BORGES lIDA-ME Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo:
0136-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Vencimento: 12/07/2010

Apontamento: 191972/2010 Sacado: RODRIGO DOS PASSOS Endereço: RUA FRANCISCO HRUSCHKA 2207 - SAO
LUIS - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-600 Credor: BV FINANCEIM.-S/A-C.EI, Portador: - 1Espécie: CBI - N"
TItulo: 131019401 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 455,09 - Vencimento: 22/09/2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 152322/2010 Sacado:'ROMEU COElliO Endereço: R. JULIUSVERCH 330 - CZERNIEWICZ - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89255-280 Credor: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA Portador: -

Espécie: DMI - N'Titulo: 194510/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 337,00 - Vencimento: 08/07/2010

Ap���������-i5�i56i2õio-S;��d��RiIDoLFo-HEiNzÕTIO--&d�;�ç��RUAMWOELFAANCis-cO-DA-COSTA,
3251 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89257-000 Credor: OP BETON CONCRETO E ENGENHARIA lIDA Portador: -

Espécie: DMI - N°TItulo: 22207/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.000,00 - Vencimento: 30/06/2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 151�67 /2010 Sacado: SANDRO QUERINO DEALMEIDA Endereço: RUAOSNI DE SOUZA 37 - JOAO
PESSOA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCEIRA S/A-C.EI. Portador: - Espécie: CBI - N"
Titulo: 131022176 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.243,59 - Vencimento: 12/03/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_:.-

Apontamento: 152274/2010 Sacado: SCM COMERCIO DE GAS LIDA ME Endereço: RUA JOSE NARLOCH, 2214 -

SAO LUIS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-790 Credor: IDO COMERCIO DEMOVEIS lIDAME Portador: -

Espécie: CH - N'Titulo: 010048 O - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.290,00 - Vencimento: 14/05/2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 152559/2010 Sacado: SONlA REGINA DOMINGUES DE UMA Endereço: RI 33 CASA - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAODE CONDUTORES LESSMANN lID Portador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 26969 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$157,OO - Vencimento: 15/07/2010
--------------------------------�---------------------------------------------------- .. ------- -----------------------------------------

Apontamento: 152444/2010 "sacado: SUPERMERCADO SANTA LUZIA lIDA Endereço: RCARLOS FREDERICO
RANTHUM 17377 - JARAGUADO SUI,-SC - CEP: 89251-970 Credor: FRANGOS PION IND COMALIM lIDA Porta:
dor: - Espécie: DMI - N'Titulo: 145105-0 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.666,80 - Vencimento: 02/06/2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 152221/2010 Sacado: VALMORBORGES ROSA Endereço: RUA JOSE PICOLLI, S/N - ESTRADA NOVA
- JARAGUA 00.SUL-SC - CEP: - Credor: SL SERVICOSDECOBRANCAS lIDA Portador: - Espécie: CH - N°Titulo:
850632.9 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 120,00 - Vencimento: 10/02/2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 151964/2010 Sacado:VAN'DERLEI SCHMm Endereço: RUAGUIUfERMEGUIEWW 47 - BAEPEN
DI - JARAGUAD9 SUL-SC - CEP: 89256-080 Credor: BVFINANCEIRA S/A-C.EI. Portador: - Espécie: CBI - N"Titulo:
131021�58 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.l91,44 - Vencimento: 10/02/2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 152585/2010 Sacado: VANESSA CAROLINE DA Sil.VA Endereço: JOSE NARLOCH AP 04 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-790 Credor: CENfRO DE FORMACAO DECONDUTORES LESSMANN lID Portador: -

Espécie: DMI - N°TItulo: 26896 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 226,00 - Vencimento: 10/07/2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 152245/2010 Sacado:WELSONA SILVA Endereço: RUA OSVALDO GLATZ, 50 APTO 301 - Jaraguá doSUl-SC - CEP: 89259-120 Credor: HMAIOCHI EClA lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 910 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 300,00 - Vencimento: 10/07/2010
---------------------------- ..---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 152276/2010 Sacado: WILSON ALMEIDA Sil.VA Endereço: RUA OSVALDO GLATZ, 40 APTO 301
EbIE MERCEDES - VIlANOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-120 Credor: MERCADO SPEZIA lIDAME
Portador: - Espécie: CH - N'Titulo: 9001921 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$l00,OO - Vencimento: 04/02/2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 152223/2010 Sacado: ZL COM EQUIP SEGURANCA lIDA Endereço: R ERWINO MENEGOTTI 869
- Jaraguá do ?ul-SC - CEP: 89254-000 Credor: RADIO BRASIL NOVO lIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo:
3462 1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.000,00 - Vencimento: 12/06/2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo" na data de 27107/2010.
JaraguádoSul (SCl,27 de julho de2010,

'

Tabelionato de ProtestoGriesbach
Total de títulos publicados: 67.

DE SOUZACASA 135 - TIPAMARTINS - JARAGUÁDOSUL-se - CEP: 89253-797 Credor:
BVFINANCEIRAS/A-C.Fl. Portador: - Espécie: CBI - N°TItulo: 131008141- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 2.334,88 - Vencimento: 30/10/2007

Apontamento: 151973/2010 Sacado: JAIR PUQUE DE ALMEIDA Endereço: MANOEL
FRANCISCO DA COSTA 1856 - JOAO PESSOA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89250-000

, Credor: BVFINANCEIRA S/A-C.EI. Portador: - Espécie: CBI - N°TItulo: 131011853 - Mo-
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 735,38 - Vencimento: 07/02/2008 '

Apontamento: 152470/2010 Sacado: JAQUELINA RODRIGUES Endereço: RUA EXP. AL
FREDO BENHKE 638 AP. 04 - SAO LUIS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-520 Credor:
MARCIO ENKE Portador: - Espécie: DSI - N° TItulo: 6003 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$150,OO - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 152162/2010 Sacado: ID LUMINOSOS lIDA Endereço: RUA JOINVIllE
3841 - JARAGUA DO SUL - se - CEP: 89256-500 Credor: SERILON BRASil. lIDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000000087 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
622,50 - Vencimento: 07/07/2010

Apontamento: 152565/2010 Sacado: JEANINEROSEWMBARDIMACHADO Endereço:
CARLOS NIEL - CASA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-370 Credor: CENTRO DE
FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID Portador:-
Espécie: DMI - N° Titulo: 27111 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,00 - Venci
rnento:15/07/2010

Apontamento: 152583/2010 Sacado: JOICE SIQUEIRA QUEIROZ Endereço: R PAUW
LEONI'CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE
CONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 24043 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 202,00 - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 152480/2010 Sacado: JOSE CARIpS DAROSA Endereço:AY. PREFWAL
DEMAR GRUBBA S/N - BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor:
DID IMOVEIS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 358/IPTU003 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 186,43 - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 151969/2010 Sacado: JOVELINAM. DAS G. E DA SILVA Endereço: R. PE
DRO ARCINO.DIAS 625 - cmco DE PAULA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-840
Credor: BVFINANCEIRA S/A-C.EI. Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131024486 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.557,24 - Vencimento: 22/07/2009

Apontamento: 152390/2010 Sacado: LAERCIO ALVES DE BASTOS Endereço: RUA IRI
N'EU FRANZNER, 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: SL SERVICOS DE
COBRANCAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 1004-1006 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 350,00 - Vencimento: 20/06/2010

Apontamento: 152049/2010 Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CENTENARIO
lIDA Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO APTO 02 1000 - ILHA DA FIGUEIRA
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-000 Credor: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO lIDA Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: 500709 7 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 760,00 - Vencimento: 21/05/2010

Apontamento: 152050/2010 Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CENTENARIO
lIDA Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO APTO 02 1000 - ILHA DA FIGUEIRA
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-000 Credor: CASAS DAAGUA MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO lIDA Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: 500710 O - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 760,00 - Vencimento: 21/06/2010

Apontamento: 152391/2010 Sacado: LEODIl;t LUIZ BRAND Endereço: RUA ALBERTO
SANTOSDUMONT - VILA IAlAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: SIL
MAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N' Titukx 10224*002 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2,084,01 - Vencimento: 13/07/2010

Apontamento: 151968/2010 Sacado: LEONI DE FATIMA DA Sil.VA Endereço: RUA PRO
FESSOR IRMAO GERAlDINO AP 03 202 - VIlA IAlAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89256-310 Credor: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo:
131024579 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 812,78 - Vencimento: 27/07/2009

Apontamento: 152308/2010 Sacado: LUIZ CARLOS,RIBEIRO REVEST ME Endereço:
RUAMARINA FRUTUOSO 180 - CENfRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-500 Cre
dor: BIANCHINI INDUSTRIADEPlASTICOS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
219604/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 9.386,53 - Vencimento: 08/07/2010

Apontamento: 152591/20�0 Sacado: MARA SUELEN PANSTEIN Endereço: RENALDO
UERICH CASA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-110 Credor: CENfRO DE FORMA
CAO DE CONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 26138
- Motivo: fruta de pagamentoValor: R$ 610,00 - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 152572/2010 Sacado: tvIARCEW ALVES DE ELIZEU Endereço: SERY.
ROSAMACHADO CASA 115 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-000 Credor:,CENfRO
DE FORMACAODECONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie: DMI - N°TItu
lo: 24769 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 95,12 - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 152116/2010 Sacado: MARCEW G. L PRADO Endereço: GUSTAVO
LÊSSMANN 299 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89257-200 Credor: DILMA FABIANE
FRANKOMIAK ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 2010061401 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 225,00 - Vencunento: 05/07/2010

Apontamento: 152067/2010 Sacado:M1\RIAEVEUZE PICKCIUS Endereço: RUAALWIN
OITO 245 - CENTENARIO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-730 Credor: HSBC
BANI<BRASil.S/A - BANCOMULTIPLO Portador: - Espécie: NP - N°TItulo: 6451057576
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.277,33 - Vencimento: 03/12/2008

Apontamento: 152560/2010 Sacado: MARIA HELENA K. DA Sil.VA Endereço: CASTRO
ALVES - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-253 Credor: CENfRO DE FORMACAO DE CON
DUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 26681 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$173,OO - Vencimento: 15/07/2010

Apontamento: 152256/2010 Sacado: MARISA MAtIAs DOS SANTOS Endereço: RUA
DAS FLORES, 303 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: ANISIO DE SOUSA Portador:
- Espécie: CH - N° TItulo: UA-OOOO71 O - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 423,00 -

Vencimento: 01/04/2010 '

Apontamento: 152217/2010 Sacado: MASSA FACIL COtyi E FAB PORD AL lIDA Ende
reço: R LEOPOlDO MANKE 230 - CENfRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-510
Credor: FSSA IND ECOMDE PRODALIMENTICIOS lIDAPortador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 28504/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 875,00 - Vencimento: 08/07/2010

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Gaúcha, no fim de semana, vai se

deparar com temperaturas míni
mas na marca dos 5°C e máximas

que não passam dos 24°C. Em Gra

mado, o sol se faz presente, mas
pode serescondido por garoas.

Também de acordo com o Ci

ram, o ar gelado não vai embora
com a chegada da primavera, em
meados de setembro. Por isso, as
geadas fazem parte da realidade
dos catarinenses até o mês de
outubro. A neve, tão aguardada

, pelos turistas, ainda deve apare
cer ao longo de agosto na Serra.

A influência LaNina, fenôme
no responsável pelo resfriamen
to das águas do Oceano Pacífico,
diminuiu a ocorrência de chuva
no Estado. Neste período, elas se

tornammenos frequentes e che

gamde maneira mal distribuída.
A situação deixa o solo seco e,
aliada a pouca umidade do ar, fa
vorece os incêndios.'

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

ElE R l� IA

Mais alguns dias de instabilidade
Frente fria passa pelo Estado e condição de chuva se mantém até o início de agosto

PIERO RAGAZZI

JARAGuÁ DO SUL

Um pouco de sol, um
tanto de frio, um excesso

de nuvens e mais uma

semana marcada por uma
confusão de sensações
provocadas pelo clima.

os
últimos dias de julho,

assim como o mês inteiro,
serão de muitas horas de
chuva e alguns momentos

de céu claro. Hoje, por exemplo,
a previsão é de estabilidade em

grande parte de SantaCatarina. A
exceção está por conta da região
Norte do Estado, onde há chan
ce de precipitações isoladas, em
suma, no amanhecer e anoitecer.

Para amanhã, no entanto, o

Ciram (Centro de Informações
de Recursos Ambientais e de

Hidrometeorologia) indica tem

po firme. Já na sequência, duas
frentes frias voltam a provocar
chuva. A condição se estende
até a quarta-feira da semana que
vem. A partir de então, os indica
tivos são de clima mais seco. Em

geral, as, temperaturas coritinu
am em declínio, principalmente,
durante as madrugadas. .

No Rio Grande do Sul, há for

mação de temporais. Quem estiver

programando um passeio à Serra Casaco,s alnda serão necessários por mais alguns meses.Meteorologia prevê períodos de frio até o mês de outubro

DATA PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO É REVISTA MAIS UMA VEZ

PIERO RAGAZZI

Edital do estacionamento fica para esta semana
JARAGUÁ DO SUL

Outra vez, os motoristas jara
guaenses ganharam mais tempo
para estacionar os veículos na

área central do município sem
pagar nada por isso. É que o edi

tal do sistema rotativo, ao. con

trário da promessa da adminis

tração pública, não foi lançado
na semana passada. A previsão
de abertura da licitação tem sido
revista continuamente desde o

primeiro semestre do ano.

Segundo o gerente de Trân
sito de Iaraguá do Sul, José Sch
mitt, a demora tem como motivo
a adequação do documento à

legislação vigente. "Temos' que
dar um passo primeiro e depois
o outro", afirma. Mesmo com a

.

burocracia, a intenção, agora, é
dar a largada à concorrência ao.

Além disso, a vencedora tam-

bém deve dispor de funcionários, Sistema vai abranger
entre eles osmonitores, que preci- 900 vagas de automóveis e

sam ajudar a populaçãoe .t�?��.. ". ..... .. .....

300 de motocicletas

longo desta semana. "O anúncio
oficial já saiu", completa.

Depois de iniciada, a esco

lha da empresa responsável pela
cobrança do estacionamento
leva 90 dias para ser finalizada.
As concorrentes vão oferecer o

aluguel dos parquímetros, equi-
.

·pamentos usados na contagem
do tempo de uso de cada vaga
abrangida.

fiscalizar a utilização do sistema.
Nos primeiros 15 dias da

operacionalização, os usuários
estarão isentos do pagamen
to. O valor exato ainda não foi

divulgado, mas de acordo com

Schmitt, não passará de R$ 1,50
por hora. A rotatividade vai co
brir 25 vias do Centro e mais a

Praça Ângelo Piazera. São 900

vagas destinadas a automóveis
e 300 para motocicletas. A lista

. inclui as ruas Marechal Deodo
ro da Fonseca, Reinoldo Rau,
Epitácio Pessoa, Getúlio Vargas,
Barão do Rio Branco e Procópio
Gomes de Oliveira.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Visibilidade sem sair de casa
Com menos de três anos de existência, Firmorama já trabalha com marcas internacionais

PIERO RAGAZZI
ma espera influenciar os clientes:
na "etapa zero". Para um trabalho
mais completo, os designers estu
dam o cliente, pesquisam o perfil
dos consumidores e sugerem até
mesmo qual tipo de mídia deveria
ser usada para alcançar melhores
resultados.

Os designers começaram a

trabalhar na casa de Jackson e

foi só depois de dois anos que a

Firmorama se mudou para uma
sede própria. O motivo foi a fal
ta de dinheiro para investir em
um espaço e a intenção de cor

tar custos - assim, a principal
ferramenta de divulgação do
trabalho foi a internet, que até

hoje é considerada o "quartel
general" da empresa.

Fronteiras geográficas
não representam um

empecilho para que boas
ideias possam alcançar
milhares de pessoas.

Pelo
menos, não quando

a internet está ao alcan
ce dessas ideias. E foi
desta forma que a Fir

morama conquistou seu espaço
no mercado internacional do

design gráfico sem precisar sair
de Jaraguá do Sul.

A empresa começou quando
Cleiton Nass, John Karger e Jack
son Peixer, colegas de faculdade,
resolveram usar a experiência
na área têxtil para oferecer aos

clientes um serviço diferenciado
e muito mais abrangente. Mas
se a ideia de montar um negó
cio próprio não é incomum, o

.

mesmo não pode ser dito da es

tratégia inicial dos três sócios:

conquistar primeiro o mercado
internacional e só depois mirar o
foco para a região em que a em

presa está sediada.
IIÉ. uma questão cultural,

queríamos buscar credibilida
de. E sabemos que as pessoas
dão muito mais valor ao que já
é reconhecido lá fora", explica
Jackson. A vontade de ganhar
espaço em outros países, no

entanto, não significou que o

mercado local seria menos va

lorizado. Jackson conta que a

Firmorama já chegou a recusar

trabalhos maiores por estar se

dedicando a um projeto para
uma empresa de Iaraguá do Sul.

Como a ideia inicial deumpro
jeto é sua etapa mais importante,
é neste momento que a Firmora-

."
Não pretendemos
sair daqui, faz parte
da nossa identidade

estarem uma

cidade pequena.
JACKSON PÉIXER

Depois de conquistar o mercado nacional, jovens começaram a prestar serviço para empresas da região

Uma das ilustrações
produzidas para a MTV,
usadas em uma linha

de adesivos para celulares,
notebooks iPhones e

iPods. Da coleção,
participaram três artlstas

. -\ e ilustradores brasileiros.
,t. --_.

_

"
Além da divulgação, foi por

causa da originalidade e de uma
visão ampla que os maiores
clientes chegaram ao trabalho
dos jaraguaenses. Em menos de
três anos de existência, a equi
pe já. fez trabalhos para a MTv,
Coca-cola, Tramontina, o cereal
Kellogg s, e foi convidada para
ilustrar peças da coleção "Fun",
da marca Havaianas. Isso sem

contar os livros e revistas espe
cializadas em design que dedi
cam pelo menos uma página às

ilustrações dos catarinenses.

-<.••
�, ..

.,'
-:

."
Temos

empresas
com potencial,

mas falta
.

investir para
queo nome

chame a

atenção.
CARLOS

URQUIZAR

FIRMORAMA
Rua Guilherme Dancker, 160,

Centro, Jaraguá do Sul. Telefone

para contato: (47) 3376-2494.,
-outros endereços:

http://www.flickr.com/
photosjfirmorama

httpi//twrtter.com/tlrmorarna
http://www.vimeo.com/firmorama

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

"

A Firmorama

participa
também da Enox

Expressions, feito
em parceria com o

IdeiaFixa. Ao todo,
são 40 imagens de
artistas brasileiros
espalhadas em 21
cidades durante
seis meses..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

•

I

c=
formada por repre

sentantes de países da Amé-
rica Central cumpriu age-nda

por cidades de Santa Catarina. Em

Jaraguá do Sul, visitantes conhece
ram o CEJAS e a ACIJS e as práticas
do associativismo que tornaram as

entidades referência no Brasil.
Página 4

Prática associativista adotado em

Jaraguá do Sul inspirou visita de
-

comitiva de representantes de
países da América Central (detaltie)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Uma das premissas do associativismo, a organização das ati
vidades econômicas se torna evidente quando empreende

dores antes tidos como concor�entes entre si decidem se unir
em torno de objetivos comuns. Quando isso acontece há uma

,

�

certeza quanto aos acertos na ' "E com a união e
missão de ull}a entidad� no que a criatividade quese refere a cnar um ambiente de �

,
• .'

negócios favorável em termos os N,:,cleos S.etorl�'s,
demelhoria da gestão e no com- buscam a sInergIa
promisso de qualquer empresa necessária para a
com o desenvolvimento da co- força empreendedoramunidade da qual faz parte.

-

Esta convicção está pre- que torna Jaraguá do
sente com a criação dos novos Sul e Santa Catarina
núcleos setoriais ACIJS-APEVI referências para o
que já estão em ritmo intenso, Brasil'e exterior."
como é o caso dos segmentos
de facções, panificação e restaurantes. Com a participação dos

,empresários, estes núcleos poderão contribuir ainda mais para
o fortalecimento da economia regional, a exemplo dos demais
núcleos.

Por sinal, nesta edição Núcleos em Pauta destaca conquista
importante alcançada pelo Núcleo de Hospitalidade com a apro

,

vação de projeto para a capacitação e melhoria da gestão do
segmento e aumento de market share, 'e do Empreender Com
petitivo.

Outro destaque vem do Núcleo de Farmácias de Manipula
ção, apresentando o exemplo de Renata D'Aquino Faria, que
transformou a paixão por anim�is em um negócio diferenciado
com sua farmácia especializada em medicação veterinária.

É de�tamaneira, com a união e a cri�tividade, que os Núcleos
Setoriais buscam a sinergia necessária para a força empreen
dedora que torna Jaraguá do Sul e Santa Catarina referências
para o Brasil e exterior, condição comprovada na recente visita
de com;tiv� de países da,América Central.

,

.

Missão empresarial visita feira internàcionalACIJS orienta associados sobre entidades fantasmas ACERVO ACUS
Através do projeto de Desenvolvimento do SetorMetalmecânico
da Região Norte Catarinense, o Núcleo de Metabnecânica ACI-

,

JS-APEVI participou com 40 integrantes da Missão Empresarial
a 28a Ferra Internacional 'daMecânica no dia 14 de maio de 2010
no parque de exposições Anhembi, em São Paulo.
O evento reuniu tecnologias para os negócios da indústria, em
máquinas, ferramentas, equipamentos hidráulicos e pneumáticos,
solda, movimentação, fomos e equipamentos, acessórios, contro
le de qualidade, automação, manutenção e de outros setores. A
feira contou com 1969 expositores com o público visitante maior
que 115.000 pessoas. Simultaneamente com a feira ocorreu o

Simpósio Internacional Mecânica 2010, onde foram apresenta
dos os seguintes assuntos': Economia, finanças e negócios; Ges-
tão empresarial e Tecnologia e inovação.

'

o CORREIO DO POVO

,
,
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,

,

Com alguma frequência, empresas de SantaCatarina são vítimas da ação ines
crupulosa de entidades que se apresentam como representações do setor pro

dutivo, enviando boletos de cobranças para os associados.
Embora seja antiga, a prática tem feito novas vítimas em todo o Brasil, Os

valores emitidos variam de R$ 80 a R$ 400, de acordo com o porte da empresa. A
ação já é conhecida no Brasil há cerca de dez anos e essas falsas entidades repre
sentativas se utilizam de ummétodo simples: as duplicatas são emitidas no período
em que ocorre a maior movimentação de documentos nas empresas, próximo às
datas de pagamentos. Dessa forma, é mais fácil driblar os funcionários desaten-
tos.

,

Para conseguir os dados das empresas para a emissão dos boletos, os esteliona
tários recorrem a órgãos oficiais, inclusive às Juntas Comerciais. No estado de São
Paulo até o Ministério Público já tomou providências contra esse tipo de ação.

AACIJS orienta seus associados para que não façam nenhum pagamento antes
que se conheça a legalidade da entidade responsável'pela emissão do documento.
ACRA - Central de Relacionamento com oAssociado se coloca à disposição para
o esclarecimento de dúvidas pelos telefones 3275-7021, ou através do e-mail cra@
acijs.com.br. Também pelo fone 3275-7009, ou através do e-mail financeiro@aci
js.com.br.

,

"Procure-se informar a sua entidade, que é a sua legítima representante. Par
ticipe das plenárias, visite a ACIJS. NÃO PAGUE-qúalquer documento que não

seja comprovado pela sua entidade", orienta a Diretoria em comunicado enviado a

todos os associados.

SbiicaUsmo I o�ani. patronal �I larapá �o Sul
Durval,Marcatto Jr.
Presidente da ACIJS - Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul

trativa, e desta forma não podem representar os trabalha
dores. em dissidios, assim como não têm competência para
propor ação direta de inconstitucionalidade,
Foi'através da fundação da "Associação Profissional das
Indústrias da Alimentação ", em 24/05/1970, que se deu
início às atividades sindicais "patronais" em nossa região,
posteriormente, em 27/09/1973, transformada em Sindicato
das Indústrias daAlimentação de Jaraguá do Sul. Oprimei-
ro presidente do sindicato patronal de Jaraguá do Sulfoi o
senhorRudolpho Francisco Hufenuessler.

.

,

Na seqüência" outras categorias foram se organizando I
e também procuraram aumentar sua representatividade.

'

i
Assim, foram surgindo novas associações e posteriormen- i

te sendo também transformadas em sindicatos, a saber:
Sindicato das Indústrias do Vestuário Fiação e Tecelagem
de Jaraguá do Sul (Associação Profissional fundada em

24/07/1973 e transformada em Sindicato em 07/02/1975
teve como primeiro presidente Dorval Marcatto); Sindicato
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elé
trico de Jaraguá do Sul (Associação Profissional fundada
em 26/07/1973 e transformada em Sindicato em 15/08/1975,
teve comoprimeiro presidente Rubens Nicoluzzi); Sindicato
das Indústrias daConstrução e doMobiliário de Jaraguá do
Sul (AssociaçãoProfissionalfundada em 31/08/1973 e trans
formada em Sindicato em 28/03/1976, teve como primeiro
presidente Edmundo Klosowski); Sindicato do Comércio Va

rejista de Jaraguá do Sul (Associação Profissionalfundada
em 29/04/1977 e transformada em Sindicato em 05/10/1978,

No ano de 1907, com inspiração na lei francesa, o Decreto
no 1.637 regulou deforma geral a organização sindical no
Brasil.
Em 1931, o Decreto no}9.770 dando nova regulamentação
à sindicalização das classes operárias e patronais, estabe
lecia a neutralidadepolítica, a autonomia limitada e a uni

cidade sindical. Apartir de então, os sindicatos não oficiais
deixaram de existir legalmente.
A Carta (outorgada) de 1.937 estabelece a legalidade de

representação apenaspara os sindicatos reconhecidos pelo
Estado. É a origem da histórica carta sindical, dada pelo
governo às agremiações sindicais constituídas dentro dos
restritos limites impostospela lei.
Dois anos depois, em 1.939, com o Decreto-Lei n° 1.402,
a sindicalização é regulada de acordo com os princípios
corporativistas, sendo que este conteúdo, inspirado na le

gislaçãofascista italiana, com acréscimosposteriores, ainda
compõe o Título Vda CLT
A CF/88 manteve a estrutura corporativista epiramidal de
organização sindical no Brasil, com sindicatos na base, fe
derações como nível intermediário de organização e a con

federação na cúpula do sistema de organização sindical.
As centrais sindicais, como se verifica, estão fora desta es

trutura oficial. Não sendo reconhecidas por lei, as centrais
sindicais não têm representação oficial, judicial ou adminis-

teve comoprimeiropresidente Bruno Breithaupt).

Câmara da Mulher Empresária comparlilha novas experiências
ACERVO ACIJS

Guilherme Vogel, coordenador do Núcleo de Jovens Em

preendedores, foi o convidado da Câmara da Mulher Em
presária para falar sobre o mundo WEB. Comentou'como
surgiu a internet, seus objetivos e como ele é utilizada nos

dias de hoje. Falou da segurança e dos cuidados que se deve
ter ao utilizá-la, principalmente para transações bancárias em
virtude dos vírus existentes na rede. Falou das maneiras de
prevenção para evitar a infecção no computador. Comentou
das possibilidades de anunciar na internet, suas vantagens e

as várias expressões existentes neste meio. Participaram do
evento 46 pessoas, com representantes de 2 turmas do curso
de Administração da UNERJ; compartilhando experiências
com os núcleos ACIJS-APEVI.

DIÁLOGO Empresário repassou informações para
mulheres empreendedoras

CONHECIMENTO Empresários conheceram
novidades em-produtos e serviços do maior
evento do setor

EXPEDIENTE

ACIJS·ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE JARAGUÁ DO SUL
Rua Octaviano Lobardi, 100 - CEP: 89255-000
Jaraguá do Sul- Santa Catarina
Fone: (47) 3275-7000 - Fax: (47) 3275-7001
E-mail: acijs@acijs.com.br

Presidente: Durval Marcatto Jr.

Vice-presidente para Assuntos de Comunicação: Kátia Kolbach

Conselho Editorial: Mariana Aparecida de Andrade, Valmir Coleto, Roseli da
Silva, Thiago Garcia e Marieli Nicolodi

Coordenação Geral: Anne Carofine Barbosa Alota

Produção: Ronaldo Corrêa

Projeto gráfico: Stelio Ricardo Rosenstock
E-mail: nucleos@acoijs.com.br
Informaçõers sobre os núcleos: (47) 3275-7012
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Núcleo de Melalmecânica
discule ponlo elelrônico
o Núcleo de Metalmecânica ACI

JS-.,f\PEVI se reuniu no dia 23 de junho
na Bamak Equipamentos, em Schro

eder, para discutir os efeitos da Porta
ria 1.510/2009 que trata' da adoção do

registro eletrônico de ponto. Após a

reunião aconteceu uma apresentação e

visita à empresa e um coquetel de con
fraternização.

APortariaN° 1.510, de 21 de agos
to de 2009, que disciplina o registro.
eletrônico de ponto e a utilização do
Sistema de Registro Eletrônico de Ponto

(SREP), é composto por 31 artigos que. enumeram uma sé
ria de itens importantes que devem ser obedecidas tanto pelo
empregador COlUO pelo empregado. O sistema entra em vigor
em agosto e é composto de programas de tratamento, cha
mado de Sistema de Registro Eletrônico de Ponto' (SREP) e

das formas de elaboração de equipamentos registradores, o
Registrador Eletrônico de Ponto (REP).

O assunto tem preocupado as empresas desde a edição da

portaria em agosto de 2009.A principal preocupação é CaIU

a rigidez das regras, que ignorarm mecanismos compensató
rios, além dos custos com a compra de máquinas e impres
são. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria apon
ta que cada relógio-ponto custe em tomo de R$ 7 mil. Uma

empresa que tenha várias unidades em um mesmo prédio terá
de ter um relógio-ponto para cada CNPJ. Os comprovantes
impressos, destinados exclusivamente ao trabalhador, preci
sará ter durabilidade de 5 anos.

ACERVO ACIJS

Cabeleireiros se destacam em evento social
Em sua sétima edição, o projeto "Cidadania em

Ação", realizado pelo-Centro Universitário de Jaraguá
do Sul (UNERJ) repetiu o sucesso dos anos anterio-

\

.res.

A programação realizada no campus da instituição,
no bairro Rau, prestou 9.587 atendimentos em saúde,
educação, lazer, cultura e entretenimento. Muitas fa
mílias participaram das diversas oficinas e crianças a

adolescentes se divertiram nos brinquedos e aprovei
taram as brincadeiras coordenadas por monitores. No

local, houve distribuição de pipoca, algodão doce e

banana seca, entre outras guloseimas.
Como vem acontecendo nos últimos anos, o Nú

cleo de Cabeleireiros participou do evento social que
contou ainda com a presença da Escola Ciem Sab, e

Estilo Escola de Cabeleireiros. Foram realizados 175

cortes de cabelos, entre masculino e feminino. "Os

integrantes do Núcleo se sentem realizados por doar
um pouco do nosso trabalho para o bem do próximo",
comenta o coordenador do núcleo, Celso Roberti.

Em ofício encaminhado à consultora Mariana

Aparecida Andrade, a coordenação do evento agrade
ceu a excelente participação no evento realizado pela
UNERJ em parceria UNERJ com o SESC, SESI e vá
rias entidades e empresas.

Palestra orienta sobre cuidados de saúde

, <?utra a�ividade org�?izada pelo Núcleo de Cabe- MOBILIZAÇÃO Proflsslonalsderam horas de trabalho
leireiros fOI a palestra Doenças do couro cabeludo em prol da solidariedade
e micoses de unha", com a participação do médico

'

André Bond Carrenho, formado pela Universidade o assunto, melhorando a capacitação dos profissionais
Federal do Paraná e membro da Sociedade Brasilei-' da área em relação aos cuidados com a saúde eo bem

ra de Dermatologia. O evento reuniu cabeleireiros e estar dos clientes que procuram pelos serviços dos sa- .

manicures e repassou importantes informações sobre Iões de beleza de Jaraguá do Sul e região.

Advocacia Empresarial
Endereço: Rua Olívio Domingos Brugnago, 179 _

Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul- se
Fone: 47 3275-2044

E-mail: bastos@bastosadvogados.com.br
Site: www.bastosadvogados.com.br

Advocacia Previdenciária

Endereço: Rua Bertha yveege; 525 - SalaOS

Bairro Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Su1- se
Fone: 47 3372 ..2304

E�mail: previdenciário@bastosadvogados.com.br
Slte: www.bastosadvogados.com.br
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ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI
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O
O modelo de gestão das asso

ciações empresariais de San
ta Catarina ligadas à FACISC

- Federação das Associações Empresa
riais - serve de exemplo para entidades
de outros países.

A forma como as associações se

auto-sustentam, fazem a representati
vidade do empresariado e promovem o

desenvolvimento das micro e pequenas
"empresas, foi apresentado de 21 a 23
de junho, a um grupo formado por 11

pessoas entre executivos e consultores
de cinco entidades da Guatemala, Hon
duras e EI Salvador. O grupo visitou as

associações de Jaraguá do Sul; Joinvil
le e Schroeder.

Coordenado pela FACISC, duran
te a visita os visitantes conheceram o

trabalho que é feito no Estado com as

micro e pequenas empresas através dos
núcleos setoriais no Programa Empre
ender. O coordenador nacional do Pro
grama Empreender da CACB (Confe
deração das Associações Comerciais
e Empresariais do Brasil), Carlos Re
zende, a visita faz parte de um acor

do entre a CACB e a BFZ - Centros
de Formação Profissional de Baviera
da Alemanha e tem apoio financeiro
de BMZ - Ministério Federal de Co

operação Econômica e de Desenvol
vimento de Alemanha. O objetivo do

Na1881iel

intercambio é mostrar para os visitan
tes como os empresários catarinenses
atuam nas associações de forma vo

luntária, os meios como as entidades
se relacionam com a sociedade e como

acontec.e a gestão técnica. "Foi uma

'oportunidade de mostrar como é na

prática o funcionamento do Programa
Empreender através dos núcleos seto- VISITANTES conheceram funcionamento do CEJAS e projetos e serviços oferecidosriais e o quanto isto contribui para o

a associados
desenvolvimento da micro e pequena
empresa", explicou Rezende.

Além de exportar conhecimento,
Santa Catarina é também referência
de talentos. O coordenador Regional
do Projeto Consolida da BFZ, Alber
to Zeni, um dos integrantes da missão,
é catarinense de Jaraguá do Sul. Ele
atuou como consultor do Programa
Empreender na Associação Empresa
rial da cidade e assumiu a coordenação
pelo excelente trabalho realizado nas

terras catarinenses. Ele atua em Hon
duras, EI Salvador e Guatemala asses

sorando as Câmaras no fortalecimento
da Gestão e no desenvolvimento de
mais de 20 núcleos setoriais nos -paí
ses de Honduras e EI Salvador. Entre '

'os segmentos de atuação dos núcleos
na América Central estão: artesanato,
agroindústria, floricultura, confecção,
mecânica, hotéis e restaurantes, co

mércio, e salões de beleza.

FORTALECIMENTO Profissionais de facção se unem

para discutir fortalecimento da atividade

Os três novos Niicle
os Setoriais formados em

junho já estão em plena
atividade. Conforme o

.
'

vice-presidente da ACIJS
Luiz Carlos Buzzarello a

, I

criação dos Núcleos Se-
toriais abrangendo os seg- .

mentos de restaurantes, de
panificação e de facções
ampliam o projeto de or

ganização de atividades
produtivas de Jaraguá do
Sul. Buzzarelo salientou
a importância do trabalho
realizado pelas duas en

tidades, assegurando aos
.

empresários apoio para a

realização dos trabalhos.
O presidente da ACÍ

JS Durval Marcatto faz

ACERVO ACIJS

referência aos resultados
alcançados pelos Núcleos
Setoriais ..comó ferramenta

.' de incentivo ao empreen
dedorismo. "Os núcleos
são a porta de entrada do
associado e sua participa
ção na entidade, o que for
talece a representatividade
empres-arial", ,observou,

lembrando que recente
mente uma comitiva da
América Central conheceu
projetos de Jaraguá do Sul
com ênfase no Empreen
der

Os novos. Núcleos
"ACIJS-APEVI mrciam

atividades reunindo cerca

de 60, integrantes.

RONALDO CORRÊA

encontroMinai
Em agosto acontecerá em Floria

nópolis o 16° Congresso Nacional de
Jovens Lideranças "Empresariais. Ação
do' Conselho Nacional de Jovens Em
preendedores, a edição 2010 está sendo
organizada pelo Conselho Estadual do
Jovem Empreendedor de Santa Catari
na.

De 18 a 20 de agosto, o evento reu
nirá jovens empresários, empreendedo
res, acadêmicos, formadores de opinião,
personalidades e expoentes do cenário
local, estadual e nacional, proporcio
nando uma oportunidade de reencontro,
confraternização e networking.

O empreendedorismo, bem como

seus desdobramentos, foi eleito como a

temática para este evento. Tal tema será-

.

abordado através de palestras e fóruns,
por palestrantes que contarão suas ex

periências e expertise, cada qual em sua

área. Tudo estará costurado por uma li
nha mestra: reunir exemplos de empre
endedorismo bem. sucedidos, mostran
do um Brasil que dá certo.

O empreendedorismo será ilustrado
em diferentes cenários: serão mostrados
cases do empreendedorismo no Brasil
da tecnologia, da sustentabilidade, no

contexto global e assim sucessivamen
te. Ao final do evento, t.eremos uma

visão de como o empreendedorismo é
a mola mestra para que a sociedade se

desenvolva nos mais diversos aspectos.
Mais informações no site

www.Iôcongressoconaje.com.br,

..
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ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

MOBILIZAÇÃO

R sta rantas organizam sator
Divulgar a diversi

dade da gastrono- .

mia de Jaraguá do Sul
e região e unir forças
para a solução de pro
blemas comuns aos em":

presários do segmento
estão entre os objeti
vos centrais do Núcleo
de Restaurantes. Para

colocar em prática as

propostas de integração
do segmento, o Núcleo
vem buscando parcerias

. com Prefeitura, Secre
taria de Desenvolvi
mento Regional de San
ta Catarina, Associação
dos Municípios do Vale
do Itapocu, Convention
BureauVale dos Encan
tos e Núcleo de Hospi�
talidade ACIJS-APEVI.

"O trabalho central
busca

.

a união destes

segmentos na organiza
ção da atividade visando

UNIÃO Grupo de empresários quer dinamizar atividade

à divulgação da gastro-
. insumos utilizados pe

nomia e o que a cidade' las empresas, divulga-
e região tem a oferecer ção de campanhas pro
à comunidade e aos vi- mocionais, melhoria da

sitantes, estimulando a gestão empresarial, ca

atividade econômica", pacitação profissional
explica a consultora dos trabalhadores do
Mariana Aparecida de segmento e o controle
Andrade. Faz parte das da qualidade dos ser

ações questões como viços através dó PAS -

discussão de compras Programa de Segurança
-

conjuntas a fim de di- Alimentar, entre outros

rnmuir custos com os aspectos.

Outro segmento recentemente organi- (42 empresas e 1.238 colaboradores).
zado é o de facções, que iniciou atividades Como parte do trabalho de conscien

com aparticipação de 26 empresas. Como tização dos novos empreendedores do seg

primeira ação, o Núcleo definiu seu Plane- menta, em junho o Núcleo de Facçõespro
jamento Estratégico para 2010,focando a moveu palestra do mestre em ergonomia'
representatividade do setor na economia Carlos Miranda. Ele falou sobre o tema

regional como principal meta. "Facções, a bola da vez ", destacando
Estima-se que existam em Jaraguá do que as empresas têxteis estão terceirizan

Sul cerca de 50facções devidamente regu- ,do o trabalho de costura para as facções
larizadas, conforme os dados do-Sindicato e os efeitos para o setor. Destacou a im

dos Trabalhadores do setor. Um dos obje- portância do comprometimento e da par
tivos é trazer as empresas para a formali- ceria entre as empresas para a atividade

dade, mostrando as vantagens de atuar na no mercado. Segundo Carlos, a qualidade
formalidade e com isso buscando soluções dos serviços e apontualidade nas entregas
para a melhoria do negócio. são fatores determinantes para' o sucesso

Desta maneira, conforme o consultor
..

das facções. Situou ainda questões rela

Valmir Antonio Coleto, o Núcleo de Fac- cionadas com a qualidade de vida e cui

ções poderá contribuir para o fortaleci- dados com 6 bem-estar no trabalho, por
menta da cadeia produtiva da indústria meio da ginástica laboral e de programas'
do vestuário. Levantamentos do Sindicato de melhorias da produção e da produtivi
das. Indústrias indica que o setor reúne dade. Segundo o professor, aspectos como
467 empresas e um quadro de 23.485 tra- a climatização do ambiente, reposição
balhadores. Jaraguá do Sul concentra o energética e musicalização são fatores
maior número de empresas (282 empresas fundamentais para um bom rendimento

e J 6. 356 colaboradores), seguida de Gua- dos colaboradores. Carlos enfatizou que o

ramirim (74 empresas' e 3.189 ,
colabo- sucesso da produtividade está em colocar

radores), Massaranduba (53 empresas e as pessoas certas nos lugares certos para
1.425 colaboradores), Corupá (16 empre- que possam desempenhar o trabalho com

sas e 1.277 colaboradores) e Schroeder qualidade e satisfação.

SIDNEY PAULlNO

OPINIÃO·Encontro
discutiu posição

do associativismo

regional diante do
cenário mundial'

110
Os efeitos da crise econômica inter- Bretzke, ex-presidente da ACIJS.

. nacional desencadeada pelo mercado Para o coordenador do Núcleo de
norte-americano em 2009 e o compor- Jovens' Empreendedores, Guilherme
tamento do movimento associativista Vogel, o objetivo do evento foi alcan

após o seu momento mais agudo, norte- - çado na medida em que promoveu o es

aram o 10 Debate Regional organizado paço para o debate de um tema que diz
pelo Núcleo de Jovens Empreendedo- respeito a todas a.s empresas e às suas

res. entidades representativas. A proposta é
As estratégias para que as empresas promover novas edições com assuntos

e as entidades possam enfrentar os mo- de interesse das empresas' e da comu

mentos de dificuldades no mercado glo- nidade. O debate pretende ser também
bal e seus reflexos na economia local, um meio de divulgação das atividades
foram discutidas por Alidor Lueders do Núcleo, dando mais visibilidade ao

(vice-presidente da ACIJS I Jaraguá do trabalho de organização setorial das

Sul), Eluisa Hertel Maiochi (ACIAG I associações e de seus associados. "É a

Guaramirim), Eliane Bogo (ACIAM I nossa forma de contribuir para a divul

Massaranduba), LeandroBauer (ACIAS gação do pensamento empresarial, tra
I Schoeder) e Edson Roberto Schmidt zendo mais empreendedores para o mo
(APEVI I Jaraguá do Sul), com a me- vimento e com isso ajudar a fortalecer o
diação do empresário Guido Jakcon associativismo", assinala.

GORETI·
Doces e Salgados

BORRACHAS

.,., ....-:.;.:
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INOVAÇÃO Conquista teve comemoração especial
por nucleados

tos integram a iniciativa
da Confederação". e do
Sebrae Nacional de in-

a intenção é implementar
a atividade em parceria
com outros órgãos, o

poder público, iniciativa
privada e entidades que
atuam na cadeia produ
tiva do setor turístico. A
cidade e região tem qua
lidade e estrutura para re
ceber todas as categorias
de clientes. O programa
de qualificação resultará
no maior aquecimento
das atividades".

Dentre as medidas

vestir em micro e peque
nas empresas que já atu

am em núcleos setoriais.
Com isso, durante este

ano e 2011 serão inves
tidos cerca de 5 milhões
de reais para o desenvol
vimento desses projetos,
que beneficiarão cerca

de 700 empresas catari-
nenses.

Em seu quarto ano

de atividades, o Núcleo
de Hospitalidade mobili

.

za 90% da rede hoteleira

que se pretende estimu
lar estão atividades de

divulgação do turismo
em escolas, cursos para
trabalhadores do setor

"pre'''luJa ..unla�,:fra"lIQ iDbigr.IJo
.,?t:�t:::· :.>�:. ,_:.}�:!F-:-.,:_. --,c, -::::::::::�:{ ,-: ::::�:)tHt -x- ,-\f::' ::,(" t�%J::::>.,:/ ::/:'::"�:;;::::'f:: _::;/ ,::;:JA:'? ::t c:: ·:::::f(:::::··"". ,.j' ::}:::;:::, "

.

.......•... ConicO' objetivo de intégiar as aç,ões vol-"
.

turÍstic() e a definição do produto Jaragúá.
tadas à ár�a turística de Jarqguá do �pl, a Se-

i .
Também s�o elencadas comoiniciativas

'!9retaria pàIndústl:iaJ Gomé\�mt1;T{P:ks,�O vem f prio1'Ít�rias a çlâboração)qeproj�to�, que. está
"se reunjn�o com represent�tes de instituições:: sob aj�cumbênçia da Estância de Govemança
Jigadas .�9 setor }�8 mu�iç.ípio. O "ªéycretár�Q}. e do. �ya;Ie dos �Ilcanto&Cón�entiop, & Vi�it9rs
;;:�élió Bá�et,afinliâ\que �a consenso,quantOâÔ'�I' Bur���; âiVtÍlgà'çãd turística, ao 'ericargô do.
p!anejam.en!o integrado, unindo forçasedand?'" N*cleo -da 'Hospitalidade Acijs -'Apevi; me-

tiA��.��.g7. ao. ;l�o:. d� T�risrp� .» \�� apdà: .'. o.tja�;'�9 M2�� ..dªiBo�ir'ista;; ªo.8>cuida�ºs,
.;ento� irichlindoa't)rganizâ�ão.·de uni� agend a S<ecre�aria.m"Estado {fé Desenvolvimento'
"

jca de ivyntos, .� ...rpal1za <,.' de um i \regt' io)'�;. �egional.

Durante o mês dejunho de 2010, a Câmara de
Vereadores aprovou uma ampla revisão e am

pliação da Lei Orgânica, que é aprincipal nor
majurídica no âmbito municipal, pois define os

princípios que devem ser observados por toda
a legislação do Município, A emenda aprovada
incluiu cerca de 100 (cem) artigos novos e alte
rou boa parte dos dispositivos já existentes no

texto original da Lei Orgânica,
Ainda em 2009, o SINDUSCON analisou

e discutiu o tema, apresentando seu posicio
namento especialmente em relação a questões
urbanísticas e ambientais inseridas na versão
inicial do texto, Das 10 (dez) sugestões destaca
das pelo SINDUSCON, 4 (quatro) foram com

pletamente acatadas e 1 (uma) foi parcialmente
inserida no textofinal aprovado pelos Vereado-
res.

Por exemplo, a versão inicial do textoprevia
que as leis de uso e ocupação do solo, loteamen
to, edificação e preservação do meio ambiente
só poderiam ser alteradas uma única vez por
ano. Após as ponderações do SINDUSCON,
no sentido de que isso poderia engessar indevi
damente a produção da legislação urbanística,
tal restrição foi excluída do texto votado pela

Câmara de Vereadores, Da mesma forma, a

emenda aprovada reconhece expressamente que
o cumprimento dafunção social dapropriedade
urbana não se restringe a aspectos ambientais
e sociais, mas também pressupõe a garantia do
uso economicamente viável do imóvel, atenden-

. do àponderação do SINDUSCON
O acompanhamento eparticipação nas dis-.

cussões relativas à alteração da legislação que
incide no setor imobiliário, tal como ocorreu em

relação à Lei Orgânica Municipal, é uma das
ações do SINDUSCONdestinadas afortalecer e
defender os interesses e necessidades de seus as
sociados e daprópria cidade de Jaraguá do Sul.
Ainda mais diante do momento atual, no qual
ainda estão pendentes de revisão os principais
marcos legaispara o setor no âmbitoMunicipal
(tais como a lei de zoneamento e ocupação do
solo, a lei de parcelamento do solo, os códigos
de obras e deposturas), diante das exigências de
regulamentações contidas no Plano Diretor.

Paulo Rubens Obenaus
Presidente do Sinduscon

Leonardo Papp
-

Advogado, PappAdvocacia e Consultoria

.

• • •
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Empreender Competitivo seleciona Alterações da Lei Orgânica
proJeto de Jaragoa do Sul

RONALOOCORR� Municipal e o setor imobiliário
O�úcleo de Hospita

hdade comemorou
em junho uma conquista
significativa no esfor
ço que seus integrantes
realizam em busca de
melhor qualificação e

da organização da ativi
dade em Jaraguá do Sul
e região. De 73 projetos
aprovados para a fase
mais avançada do Pro

grama Empreender, o.

Empreender Competiti
vo, 37 de Santa Catari
na, dentre eles o projeto
"Desenvolvimento Sus
tentável das Empresas
do Núcleo de Hospitali
dade".

Ana Carolina Cardia,
coordenadora do Núcleo .

de Hospitalidade, saúda a

notícia com entusiasmo,
lembrando do esforço que
as empresas têm feito para
incrementar o segmento.
"Com esse programa ha
verá um ganho direto na

qualidade dos serviços
oferecidos pelas empresas
do setor à comunidade,
seja pela qualificação e o

desenvolvimento do ne

gócio ou no fortalecimen- " do. �unicípio. Um :

�os
to do turismo regional"; objetivos do trabalho � o

observa. aumento da taxa de ocu- e profissionais de ou-

Conforme a FAÇISC pação que em 2?09 fico_u tras áreas envolvidas no

_ Federação das Asso- �m tomo �e 45 Yo, consi- segmento, e a criação de

ciações Empresariais de derado �alxo pelo �eg- roteiros turísticos na re

Santa Catarina, os proje- mento. Com o projeto gião.

O Núcleo deAutomecânicas de Jara
guá do Sul realiza de 20 a 22 de julho,
mais uma edição do curso de mecânica
básica para mulheres. A atividade acon- ,

tece das 19h30min às 22 horas, na Auto
Mecânica Baumann, narua Prefeito José
Bauer, 826, no bairro Rau.

O treinamento pretende repassar para
as mulheres noções básicas para a perfeita
manutenção do veículo, como as caracte
rísticas de motores e aspectos como sus-

OPORTUNIDADE
Capacitação oferece
importantes dicas para
conservação dos veículos

-

pensão, direção, freios, motor, câmbio,
arrefecimento e ar condicionado, escapa
mento, parte elétrica e de injeção eletrô
nica, carrocerias, troca de pneus, sistema
de rodas e combate a incêndio. Além da

parte técnica do veículo, as participantes
também vão receber dicas de direção eco

nômica e defensiva
O investimento éde R$ 15,00. Informa
ções pelo telefone (47) 3275-7012 e pelo
e-mail nucleos@acijs.com.br.

Segurança.e saúde do trabalho
No dia 10 de junho, o professor Car

los Miranda, membro do Núcleo de Se
gurança e Saúde do Trabalho falou sobre
LER e DORT, situações causadas por es
forços repetitivos. Podem ser ocasionadas
por fatores como falta de atividade física,
má alimentação, falta de lazer, situações
antiergonômicas, sobre cargas, falta de
planejamento e organização' no trabalho.
Falou sobre ergonomia, que é o estudo

do ambiente do trabalho e sobre os vá
rios estágios e dos tipos de lesões, citan
do algumas das mais comuns. Segundo o

professor, há casos que o colaborador ne
cessita ser afastado e muitas vezes passar
por cirurgias. O especialista alertou que
o melhor remédio é a prevenção, como
ginástica laboral, estudos ergonômicos
e de métodos. Para finalizar, enfatizou a

importância de se ter CIPA nas empresas.
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Acomac
. Associação dos Comerciantes de Material de Construção

de Jaraguá do'Sul e Região

�mizade Com. de Matariais de Construção Ltda
Barra Materiais de Construção·e Eletrodomósticos Ltda
BonalliMal De Constr. Ltda.
Bonatti Materiais De Construção
Casacasthe Materiais Do COnstr. Ltda
Castelinho Materiais de Construção

'

Cofermaco Comórcio De Mat. Constr. Ltda
Com. elnd. Braithaupt SA
Comercial Haveg Ltda
Comercial Laffin Ltda ME
Comercial Santo Antonio Ltda

.

Comercial Vidota Ltda
Comercial Zehnder Ltda
Comercio DeMal De Constr. Micar Ltda
Cordeiro Material De Construção
Coramaco Com. E Representações Ltda
Daartti
Depecil
DNC Disl Nacional de Mal de Construção
DWT do Brasil Ferramentas .

Figueira Materiais De Construçãoltda
Franzner
Gadotti Mal para Construção Ltda
Guara Material De Construção Ltda
Ideal Pisos E Acabamentos Ltda
Jamail Maq. e Ferramentas Ltda.
Jaraguá Comórcio de Materiais da construção Ltda

.
JKL Com. de Material de Construção Ltda
Kaza Material De Con�tr. Ltda
Lanal Comórcio DaMal Construção Ltda

. Madereira Aorida Ltda
.

ManinhoMal da Construçõos
.

Matariais De Construção Lawin Ltda
Matariais Da Construção Talicler Ltda
Material de Constr. Santa CruzUda.
Matarial da Construção Borba

,

Mataus Com. Mal Construção Ltda.
Mia Material De Construção Ltda
Moretti Com. Mal de Constr. Ltda.

.

Nasato Materiais De Construção
Nicoccali e Odorizzi .Mal de Construção
Paoletto Comórcio De Madairas Ltda
Parizotto Comórcio Matarial Da Construção

.

Piarmann Materiais de Construção
Pontual Materiais de construção
Primo Matarial De Construção Ltda
Rei Das Telhas
Rinemaco Materiais De Construção Ltda
Santos Materiais da Construção
Schnaider Material de Construção
Schnaider Material de Construção
Supormarcado Gumz Ltda
Tigre Mat. de Construção
Tijoarte Material Construções Ltda
Tijotelhas
Winter Com. de Mal de Constr. Ltda.
Zaka Com; DeMal De Constr. Ltda

ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

TIJ
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A farmacêutica e bioquímica Renata D'Aquino
. Faria transformou em um empreendimento de
sucesso o amor e o cuidado que sempre teve por

animais ,de estimação

Desde janeiro Jaraguá do Sul e região con
tam com uma farmácia de manipulação

especializada emmedicamentos e cosméticos
para animais de estimação. A Fórmula'Ani
mal é licenciada pelo Ministério da Agricul
tura e além de'medicamentos manipula uma.
linha completa de cosméticos pára higiene
e' beleza dos animais, com'xampus, cremes
para os pelos e desodorantes, entre outros

itens. Oferece produtos diferenciados como

medicamentos confeccionados na forma de
biscoitos e pastas com- sabores que facilitam
a aplicação, e chocolates sem cacau, lactose

.

e açúcar especialmente desenvolvidos para
consumo animal.

Formada pela Universidade Federal de
Santa Catarina, Renata conta que desde a

infância mantém uma forte ligação com ani
mais domésticos, o que acabou estimulando
na graduação e depois a criação da empresa

especializada em manipulação veterinária.
Mesmo com o pouco tempo de funciona
mento, o, credenciamento exclusivo de acor

do com legislação específica vem teimando a

Fórmula Animal uma referência para quem
possui animais de estimação e busca um

atendimento diferenciado.
Para que o negócio desse certo, além da

capacitação, Renata procurou entender o que
o mercado desejava. Em conversas com ve

terinários, teve a certeza de que havia espaço
para um projeto alternativo. Mesmo com as

dificuldades que qualquer empresário en

frenta, ela se diz satisfeita com os resultados.
"Nosso objetivo' é oferecer às pessoas uma

opção de acordo com as suas necessidades,
com quantidades certas de inedicamentos
conforme a prescrição feita pelo veterinário.
Para o cliente isso significa segurança e eco

nomia, pois ele sabe que vai encontrar o que

PROFISSIONALISMO Renata dedica-se integralmente ao trabalho,
dando atenção especial aos clientes
exatamente precisa e o seu animal de estima

ção receberá o mesmo carinho que recebe em

casa".
Esta é a certeza da gauchaMarilha Ortiz,

'que se mudou para Jaraguá do Sul há pouco
tempo e ficou aliviada ao saber que a cidade
contava com uma farmácia especializada em

medicamentos manipulados. Dona de Molly,
uma cadela poodle de 4 anos, Marilha sabe a

importância que isto representa para a saúde
do bicinho de estimação. "A gente fica mui
to feliz por Jaraguá ser uma cidade com esse

diferencial. É uma tranqüilidade no cuidado
com o animal", elogia.

Núcleo dá oportunidade para crescer

Renata participa do Núcleo de Farmácias
de Manipulação desde que abriu seu próprio
negócio. O envolvimento com outros em-

preendedores do segmento, avalia, contribui
para que todos melhorem na atividade.

"Não vejo os demais participantes do
Núcleo como concorrentes, e sim parceiros
com os quais posso trocar experiências. Esta
é emminha opinião a razão de termos os nú
cleos como uma oportunidade de realizarmos
ações conjuntas de valorização do segmento.
Desde uma compra conjunta até um evento

organizado pelo Núcleo, há sempre possibi
lidade de melhorarmos nossos conceitos de

,

gestão e a nos envolvermos mais com a co

munidade", destaca.
Acentua ainda a importância dos empre

sários participarem das atividades da ACIJS
eAPEVI. "A entidade coloca à disposição do
associado muitas informações, realiza even

tos, atua forte na comunidade, e .isto traz um.
grande estímulo para torar melhor a gestão
das empresas", Completa Renata .

...

t- ,
c: ,,=,"" ....

�
' .....,d! "!.. ;'",. r

_

�

'r
f . cs,...." > ,l �

!

!
!
Jn_, ' '''_.,''''''' ,��.. -«''''�U..,.,....,OfI"�, .. ..,.. " ••"'''''''''..,,._....,.''''.n -t' ·n >of\ .. ,..,n." � '·", ..,.-......,.; .. ..(, .. " .. ,.-tI.·u_·' orlCI"_"'n"'''''' .. '''·II·''1 " \'..e .. n.,._..."·"""' ,""'.. \ ..*'_" 1o<,.. <I • ".m-"""�".II .. n.\' \"I '''''1 .. ''''{\ II .. ''· �''', " " ..\ .. I!'<l,_.'''\.. 'u ..".\ " .. ">\"..\ .. " .. ,, ""''''"'.. Io\t,." " .. , \ ''''\\."_''..'"" . ._, � ...,'''', ,, .._\_\ '''''�" " .. ""',�, \,..\'""'_ •• " " ..';>_ ..\_\ " \ .. "._..\ "'_ .,. "."' .. ".,,,.., ,, .. ,,.,,.. ,, .. ,, .. , .. ,, ,,."".,, , ,,.,.." .. '" "" .. " ,.,,,.,,,.,, \ .. ,, ,,,.,, .. ,,.,., \ \, ,1

Ivu 'ixpedidomriO João Zapelfa, 214':' CeitIro
JGragué do Sul - se

fon« (41),32744>100 ... ViIW".�lc:.om.lw

�����,e:���I'���t'$�'dI'���$� é.�
_,

'

�.�.����i������e���.�,
��I:I�ei�t.m�iMlw.f'I1' ��.,��l!A 19lU 'lI"\)illílur.��I!$�mRi��.�t;;������l1�..,�e�.�.�����RS28!li1.4lJOlImtal{at.��a1m;.�.el'lXilt.��,.�����••�a�mr� -../.2m@W �Ql�����A��o�.C�;flIOS"��

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 27 de julho de 2010 Mulher 13

d �ro de tudo
Por eo .�

fique 00 reglOO
Ocooieceque

. dopOVO@ocorre\O

Universo TPM .

Elijane Jung
Bom para o corpo e para a alma

Ascar
está com inscrições abertas para aulas

, de dança do ventre. Conduzidas pela pro
fessora Salimi Mehanna, as aulas acontecem

.

uma vez por semana, sempre nas segundas-
feiras. O objetivo do curso é divulgar a cultura árabe da
dança como manifestação popular e apresentar o ges-

A nudez de Gleo
A atriz Cleo Pires afirmou que gostou muito de fazer

o ensaio nu que estampará as páginas e a capa da revista

"P,layboy" de agosto. "Tô amando, tô tão ansiosa ... As fo
tos ficaram lindas e quero que as pessoas vejam", disse
ela à coluna da jornalista Mônica Bergamo, na "Folha de
S. Paulo". Cleo já tinha recusado três convites, mas dessa
vez, aceitou numa boa. "Eu fiquei com vontade. Foto é
uma das coisas que gosto de fazer. E descobri que sou

um pouco exibicionista", revelou. A atriz também contou

que pediu para os editores da revista não mexerem nas

suas celulites. "Não queria que meu corpo parecesse um

corpo que não é meu. Nã9 queria, por exemplo, que ti
rassemminhas celulites". E isso aí Cléo, todo mundo tem
'celulite e ninguém mais aguenta ver tanta mulher pho
toshopada nas revistas. Parabéns!

ÉGA! ABANDONA!
.

Esse negócio de ficar seguindo as pegadas do ex. É
.

ex,meu amor, ou seja: acabou, finish, game over! Dele
ta ele do teumsn, do teu orkut,mande embora as rou

pas, pare de perguntar se seus amigos o viram, como
ele está... Isso é coisa de quem gosta de sofrer. Aban
dona e segue o curso, colega. O que tiver que ser, será! .

tual feminino que caracteriza esta forma de expressão
artística. "Nossameta é ensinar as técnicas especificas
da dança e dos ritmos árabes, com enfoque na cons

ciência do corpo", assinala Salimi. Outras informações
pelo telefone (47) 3275-2477. Uma boa para ficar com
o corpo bonito e jogar o estresse parabem longe.

.

A' SE JOGA!
No filme À Prova de Fogo. Não é digno de

nenhum Oscar quanto à atuação dos atores, di

reção, etc. Mas é digno de Oscar pela pancada
na cabeça de quem o assiste: situações quemui -.
tos vivem no relacionamento e não sabem fazer
mais nada além de jogar a culpa no parceiro. Sé
joga no filme, ríe preferência com o seu.love. Vo-
cês podem aprender muito.

.

CTRL C + GTRL V
A insensibilidade masculina é o que me desanima...

Opa. f. pra jÓ'

(tironas.blogspot.com)

BISCOITO
DA SORTE
Você saberá dos sentimentos

de alguém por você.

Brincando
Nofim de semana, enquanto eu me produzia parauma saidinhabási

ca;meu filhome olhava admirado. Passei algum tempo diante dos potes de
cremes e das minhas queridas maquiagens e no fim das contas me peguei
pensando: vai dizer que a gente não parece criança diante de tantas cores,
texturas e cheiros? Parece que a gente ganhou uma daquel�s maletinhas
cheias de canetinhas hidrocor, giz de cera, lápisde colorir. E quase como
se a gente decidisse fazer uma obra de arte. E da mesma forma como no

papel, quantos rascunhos a gente faz antes de ter pronta a obra final? .

Á
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CRÔNICA

As notas das escolas

S·u
o resultado do Enem e as notas denun

iaram, de novo, o baixo nível das escolas
úblicas, principalmente as estaduais. E
ste é o resultado natural, quando nossos

.
governantes não investem na educação, assim
como também não investem na saúde, nem na

segurança. Então aparecem pedagogos, "educa
dores", diretores disto e daquilo, dando desculpas
esfarrapadas para as baixas notas das escolas pú
blicas: "as escolas particulares têmmelhores notas .

porque focam no vestibular."
Ora, as escolas têm que focar
no ensino de boa qualidade, na
educação. "Os alunos das es

colas públicas são pobres, por
isso não aprendem como os

alunos das escolas particulares,
que são de famílias commelhor

poder aquisitivo." Também não é desculpa, pois a
escola deve priorizar o aprendizado do aluno, não
a sua classe social.

A verdade é que nos estados e municípios,
os nossos governantes precisam pagar melhor
nossos professores, para que eles não precisem

.

dar aulas em duas ou três escolas e, decorrência
disso, não desempenham bem a sua profissão
em nenhuma delas. Professor é uma profissão
essencial, que deve ser bem remunerada, por
que prepara os adultos que vão estar à frente
dos destinos de nosso país amanhã.

Por isso devem ser qualificados e capacita-

dos, e devem ser bem pagos para exercitarem
seu papel de educadores com a maior eficiência.
Tenho visto o resultado do trabalho de professoras
de escolas municipais e estaduais, sei que a edu

cação de qualidade pode ser exercitada, embora
essas professoras não ganhem o quemerecem.

A sociedade não aceita mais desculpas bobas I

para o maudesempenho dos estudantes. O MEÇ
mudou o sistema de alfabetização, por exemplo,
na década passada, saindo de um sistema que

sempre funcionouparaumque
até hoje é duvidoso. Há criança
no terceiro, no quarto ano, que
ainda não sabe ler e escre

ver. Ao invés de capacitar os
professores, muda o sistema,
atrasando os alunos iniciantes
no aprendizado da leitura e da

escrita. O Brasil precisa cuidarmelhor da educa
ção; cada vezmais relegada àprópria sorte, cada
vezmais à deriva. Nossa educação está cada vez
pior e não é culpa dos professores. Tínhamos es
perança que a atenção para a educação melhora
ria com o senhor Lula, mas parece que ela não era
uma de suas prioridades.

Precisamos exigir de nossos políticos mais

ações e mais investimentos na educação, no sen

tido de estudar com mais carinho nosso sistema
de ensino e a formade pagar nossos professores.

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com

LANÇAMENTOS

CLIC DO LEITOR

A Pequena tem apenas cinco meses e procura
uma família. Para adotá-Ia entre em contato com Rita,

Ivo ou Bete, pelo telefone (47) 3370-5372.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Eclipse (Leg) (14h, 16h3'O, 19h,
21h30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• Um Encontro Explosivo (Leg)

· (14h40, 16h50, 19h, 21hl0 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Toy Story 3 (14h20 - todos os dias)
• Eclipse (teg) (16h30, 19h, 21h30

- todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Eclipse (Leg) (21h35 - todos os dias)
• Encontro Explosivo (Leg)
(14h15, 16h45, 19h15 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Predadores (Leg) (13h45, 16h20, 19h,
21h20 - todos os dias)
• Cine Mueller 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Encontro Explosivo (Leg)
(14hl0, 16h40, 19h, 21h40 - todos os dias)
• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub)

(14h20, 17h, 19h20, 21h20 - todos os dias)
• Cine Garten 3
• Predadores (Leg)
(13h40, 16h20, 18h40, 21hl0 - todos os dias)
• Cine Garten 4
• Querido John (Leg) (19h30, 21h50 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 16h30 - todos os dias)
• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, 16hl0, 18h50

- todos os dias)
• Eclipse (Leg) (21h30 - todos os dias)
• Cine Garten 6
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h, 18h, 20h(
22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h, 18h, 20h,
22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Encontro Explosivo (Leg)
(1�hl0, 16h40, 19h, 21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, 17h, 19h20, 21h20 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Eclipse (teg) (19hl0, 21h50 - todos os dias) ,

• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 16h30 - todos os dias)
• Cine Neurnarkt 5
• Predadores (Leg) (13h40, 16h20, 18h40,
21hl0 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Eclipse (Dub) (13h30, 16hl0, 18h50,
21h30 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Gilmar consegue que não revistem seu carro. Ri

cardo se lembra da revelação que Francisca lhe fez no
momento em que morreu. Ela aparece perto do médico
e pede perdão. Ricardo presenteia VitóriajViviane com

um globo terrestre. Athael diz que Francisca precisa
ajudar Daniel. Vanessa fica nervosa ao ver Jardel com a

perna engessada. Ricardo diz a Jane que eles vão com

VitóriajViviane até a casa de Petrópolis e a médica fica
incomodada. RiCardo, Jane e Breno chegam ao hospi
tal onde Jardel está e Vanessa se descontrola. Yasmin
garante a Afonso que não quer mais fazer exames na
clínica. Jardel afirma para Jane que ela terá que pagar
a conta do hospital onde ele está. Sofia e Beatriz ten
tam hostilizar VitóriajViviane, mas ela ironiza as duas
pedindo a Ricardo que faça a festa de seu aniversário .

na piscina da casa.

TI TI TI

bebê. Arielenes contrata mendigos de verdade como

figurantes para o clipe e se impressiona com uma se

nhora. Marcela discute com Edgar e Bruna vê.

PASSIONE
Diana se desespera e pede para Mauro desistir de

se casar. Melina aceita conversar com Fred. Mauro se

despede de Diana com um beijo apaixonado. Diana é
consolada por Cris. Gerson se recusa" a' comer. Gandê
tenta convencer Fred a desistir de se vingar da famnia
Gouveia. Mauro fica furioso ao saber da visita de Fred.
Bete tenta descobrir onde Gerson esteve, mas ele des
conversa. Lorena e Agnello namoram. Stela diz a Arthur
zinho que conta com ele para separar Agnello e Lorena.
Saulo revela para Fred que Melina vai se casar com

Mauro. Fred se desentende com Mauro na metalúrgica.
Gemma vê Danilo e Clara juntos.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Ariclenes briga com Jacques Leclair. Ariclenes Arminda diz a Querêncio que quer que ele pinte

provoca Jacques e Suzana expulsa o ex-marido de sua um quadro de Madame Durrel. A executiva conta. que
casa. Thafsa fíagra Jorgito com Priscila e se desespera. a Patrimônio Eterno quer incentivar as atividades artísti-

. Gamila e Edgar marcam a data do casamento. Ariclenes cas locais. O pintor explica que precisa pensar, pois não
visita Suzana na redação. Breno é questionado por Re- quer ser apontado pelo povo como um traidor. Sancha
beca sobre os resultados da empresa e fica apreensivo. fala para Filomena que ela precisa procurar um lugar
Jaqueline recebe as clientes de Jacques e dá palpites para morar com Querêncio. Filó pede para Sancha ter
nos modelos criados pelo estilista. Mário tenta fotogra- calma e afirma que vai resolver o problema. Querêncio
far Jacques e Jaqueline de longe. Julinho recebe um diz a Romeu e a Alfredo que não sabe se vai aceitar a
presente de aniversário, enviado por Osmar antes de proposta de Arminda, porque acha que há segundas
morrer, e se emociona. Julia se lembra da irmã e Jac- intenções, Querêncio conta para Filó que Arminda quer
ques se irrita ao falar da mãe que o abandonou ainda contratá-lo para pintar um quadro.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Você pode ter dificuldade para se

relacionar com gente autoritária. No

romance, o desejo de liberdade também pode
se manifestar. Tudo vai acontecer bem se sou

ber administrar com criatividade suas ideias.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Cuidado para não se sobrecarregar
no trabalho. Você precisa aprender

a dividir melhor as responsabilidades. No ro

mance, a fase é de encantamento. Bom dia

para somar carinho com bom papo em casa e

com os próximos

9GÊMEOS
.

.

(21/5 a 20/06)
O momento favorece a integração

,

com pessoas que tenham objetivos
em comum com você. Boas vibrações para

quem trabalha com lazer ou como autônomo,

Seu talento brilhará se você não tiver medo de

mostrar suas garras.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
O dia traz mudanças e novos ho

rizontes para a sua vida. Quanto
mais liberdade de ação você tiver, mais

produtivo será o seu dia. No campo afetivo, in

tensifique o diálogo com o par. Hoje, seu bem

mais precioso é o seu conhecimento.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
O dia é ideal para fechar con

trato, trabalhar com vendas ou

divulgação. Aposte em suas ideias.

Tenha atitudes nobres e atrairá a genero
sidade de quem ama. Hoje, vale mais ar

riscar, sentir e fazer seu lance, mas sem

esperar comprovações.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Mercúrio, em seu signo, deixa sua

percepção e intuição mais vivas e

ajuda você a tomar decisões importantes. No
campo afetivo, você estará mais flexível e tole

rante: o que é bom! Dê atenção às necessida
des emocionais.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Encare as parcerias como uma li

ção de humildade hoje. Você pode
ter muito o que aprender com pessoas jo
vens e progressistas. Nos assuntos do cora

ção, o astral anda meio reprimido. Relaxe,
não adianta sofrer por antecipação.

'�ESCORPIÃO(23/10 a 21/11) .

'. O dia pode ser muito produtivo, des-
de que você saiba agir com discrição.

Sua intuição para fazer a coisa certa e na hora

mais oportuna está ativada. A dois, aposte no

diálogo. A realização de seus objetivos e am

bições só depende de você.

eSAGITÁRIO(22/11 a 21/12)
Use e abuse da sua capacidade

de entreter as pessoas ao seu re

dor. O dia é ideal para transformar velhas

ideias em novas. Já, no romance, você es

tará mais exigente e seletivo. Vai se sentir
bem entre amigos.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Sua produtividade no trabalho esta-

rá vinculada à liberdade de ação, mas
tenha cuidado para não entrar em atrito com

pessoa conservadora. No amor, o clima é de

confiança e lealdade. Aproveite.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Procure sair do lugar comum e in-

vestir na sua criatividade. Às vezes, é
preciso deixar a zona de conforto e ousar um

pouco mais. À noite, sua discrição vai favore
cer a vida a dois. Bom dia para avaliar suas

chances de vencer no amor.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Medite sobre as coisas que dá va-

lor e veja se há correções a fazer.
Livre-se de tudo e todos que não lhe fazem
bem. Você estará mais seletivo nas rela

ções. Invista na sua união. Astral bom para
se dedicar ao trabalho.
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Penelope Cruz
está grávida

De acordo com o jornal espanhol EI Mundo, Pe
nelope Cruz está com quatro meses de gravidez.
A atriz e o ator espanhol Javier Bardem casaram há
alguns dias, em uma cerimônia secreta nas Baha

mas, e ainda não confirmam que estão esperando
seu primeiro filho. A publicação ainda assegura que,
por conta da gestação, Penelope deixou de fumar e
está levando a vida de maneira mais calma.

Vilhena bate em

moto de fotógrafo
Paulinho Vilhena anda se estressando novamente

com os fotógrafos. O ator atropelou a moto de um papa
razzo, que tinha acabado de fotografá-lo na praia com a

namorada Thaila Ayala. Ao entrar em sua caminhonete,
Vilhena deu ré em direção à moto. Paulinho prensou a

motocicleta contra uma mureta de pedras. E de nada
adiantaram os gritos do paparazzo pedindo a Paulinho
para parar. Depois que o tanque de gasolina da moto já
havia sido danificado, Vilhena seguiu seu caminho.

DIVIRTA-SE
,

Vingança
Deitada no seu leito de morte, a mulher segura a

mão do marido e chora:
- Querido, deixe-me falar. Tenho que te confessar

algo. Por dois anos eu te trai com Daniel, teu me

lhor amigo ...
- Tudo bem, não se preocupe por isso. - responde

o marido.
- Como, tudo bem? Se você não me perdoar, não

vou morrer em paz.
O marido olha carinhosamente para ela e diz:
- Não se preocupe por isso. Eu já sabia. Por que

você acha que eu te envenenei?

Brade
Angelina
compram
vila italiana
Segundo o site Hollywood

News, Brad PiU e Angelina Jolíe
são os mais novos proprietários
de uma caríssima vila na Itália.
De acordo com a publicação,
o casal desembolsou US$ 40
milhões para adquirir o novo

lmóvel.A luxuosa mansão conta
com cinco mil metros quadrados
de área total. Tem 15 quartos,
sete banheiros, duas piscinas e

uma academia.

Undsay Lohan
vai para solitária

Após ter um ataque histérico na cadeia, Lindsay Lohan foi colocada na solitária. É
o que informa o jornal "The Sun". Segundo a publicação britânica, a atriz passou uma

noite inteira chorando e gritando, descontrolada devido ao alto estresse emocional.
Uma fonte de dentro da prisão disse, inclusive, que ela teria até passado algumas
horas na enfermaria da cadeia. Segundo um funcionário da cadeia, LiLo teria perdido
o controle devido aos insultos que recebeu das outras presas.

Julio Baptista se
casa em Madri

o jogador brasileiro Julio Baptista, que defen
deu o Brasil na Copa do Mundo, casou-se no fim
de semana em Madri com a modelo espanho
la Silvia Nistal. A luxuosa cerimônia aconteceu

na igreja Nossa Senhora da Conceição. Adriano,
companheiro do noivo no. Roma, era esperado,
mas não apareceu. Robinho também foi outra
ausência sentida. Fabregas, campeão do mundo
pela Seleção Espanhola, foi prestigiar o amigo.

SUDOKU

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

quadrado de 3x3.
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Luiza Cristina completou 14 anos no dia 11.
Seus pais e familiares desejam felicidades

Os pais Isael e Cristiane
, desejam muitas felicidades a

Milena que completou mais
um ano de vida no dia 25.

A família manda os parabéns para
Olivio A. Minatti (modalidade
quadriciclo) e Fredy A. Minatti

(modalidade moto) que
conquistaram 20 lugar na 40 etapa

catarinense de Enduro

Dia 27 é o dia das avós,
e Luiz Henrique manda um

super beijo para a sua avó

Parabéns pelos 15 anos de Raquel Schuster, que comemora no
dia 28/7, felicidades de seus pais Jane e Claudemar

Hoje dia 27, completa seus-

88 anos, a senhora Nair Sanson
da Silva. Familiares desejam
muita saúde e felicidade.

No dia 15, Victoria Sophie Bramorski comemorou seu 10 aninho.
A gatinha é o orgulho dos pais Mauro B. e Nilca Janaina B.
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moagoncalves@netuno.com.br

MoaGonçalves
Ingressos·

Já
começou a venda dos ingressos para a 10a Feijoada do Moa,

que acontece dia 21 de agosto, no Pavilhão daA da Schutzen. Os
locais para adquirir os primeiros lotes dos convites são Revista
Nossa e Requinte Modas, em frente ao Colégio São Luís. Mais

íntonnações no fone 3370-2900.

Buxixo
Dizem por aí, que um her

deiro poderoso e solteiro que já
namorou algumas belas, está de
encantos por uma coroa loira e

turbinada, que mora em outra

cidade, mas tem uma filha que
reside aqui. Pela idade, ela bem
que poderia ser mãe do herdei
rão e por isso já ganhou o apelido
de "caça tesouro", mas por outro
lado, tem beleza e espiritualida
de de sobra para encarar qual
quer garanhão.

.

NAS· RODAS
• A artista plásticaTânia Contrim
vai mostrar o seu novo trabalho
"8M de Galáxias" durante a
lOa Feijoada do Moa, dia 21.de
agosto no Parque Municipal de
Eventos em Jaraguá.

• O jovem bem lançado Clayton
Forlim certamente será o

.

aniversariante mais festejado de

hoje. Mil vivas!

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai para o

professor universitário Daniel
Fonseca, comandante da Hands
On, empresa especializada em
assessoria e treinamento de
pessoas. O rapaz é uma fera.

Aquele abraço!

Abre aspas
o pau pegou e a baixaria veio

junto, na disputa pelo governo de
São Paulo. Circula por lá um pan
fleto apócrifo dizendo que "Esse
Coca" - referência a Coca Ferraz,
bem conhecido aqui em Jaraguá,
candidato a vice na chapa de
Aloizio Mercadante - "é Fanta!".
Pode? Francamente!

Em cima
A moça está mais boni

tona e enxuta do que nunca.
Estou falando da microem

presária Vani Gama.. que se

recupera de uma lipoescul
tura. Ficou muito bom, com
look jovial e definido.

• Segundo as previsões
sábado não chove. Portanto a

8a Stammtisch deve bombar!

Social ·17

• omeu queridoArnaldo
Leinhert, o popularOql, .recebe

',' bem nesta terça-feira o COfO
u

de parabéns pra você:A data
foi comemorada no sábado,
durante esperta feijoada.

•
••••••
j

8UELTEAMANN ..

Tamara Floriani e o grande
,

Prudy festejarªtn no fim
de semana um ano de
puro love

Empreendlmel"1tos

www.buerterrnann.corn.er

A corupaense Miriam
Taufenbach, foi a
grande aniversa,riante
do domingo, Mil vivas!

I
,

No passado
cometi o maior
pecado que um
homem pode
cometer: Não
fui feliz.

JORGE LUIs BORGES

"

. lertor fiel .

o leitor fiel de hoje é

Jorge Mendes, da Ric
Record. Ele é outro

. amigo que acompanha
a coluna todos os dias.

• A Chocoleite vai prestigiar
a 8a Stammtísch. Ela estará
na Barraca do Beto e do
Moa, com vários produtos'
produziIlçló drinques e

coquetéis.

•ADominiPizzaria, umadas
mais conceituadas de Santa,
Catarina, para atenderainda
melhor asua clientela está

pass or uma reforma tot
- Gountry

No próximo sábado, na

Sociedade Diana em Gua

ramirim, acontece a maior
festa Country do Norte do
estado de Santa Catarina. A

promoção é do pessoal es
perto do Green Beats. Uma
das atrações da noite é a can
tora Elisângela Dias.

o amigo Marcelo Lamas
e a namorada Fernanda

Mattos curtindo férias em
Paris. Voltam para a

10a Feijoada do M()a .

•Até o final desta
semana o novo siteWww.

ágonc<:t1yes.co:t#.
..

,

aráno ar, Ele ve
repaginado e com m'Ü
novidades. Quem assina

o'portal é a poderosa • Com essa, fui!

Na cola
A polícia jaraguaense está fazendo buscas importantes para

pegar a quadrilha que vem agindo na cidade e roubando casas,
mercadinhos e panificadoras. Semana passada, durante um

desses roubos, levaram de uma engenheira todas as joias dela e

objetos de valor. Todo cuidado é pouco! Polícia neles.
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Mercado R íonal

Lourival Karsten
Caso Busscar

Até o prefeito de Joinville já se

envolveu no caso, intermediando
uma proposta de uma empresa
que deseja assumir a fabricante
de carrocerias. Ao que tudo in

dica, no entanto, falta vontade da

direção da empresa para a mes

ma voltar a funcionar. Enquanto
isto, vai perdendo funcionários

que já acumulam meses de salá
rios atrasados. Calcula-se que a

dívida total já esteja em mais de
.250 milhões de reais.

Contrabando
A apreensão da Receita Fede

ral de 70 contêineres nos portos
de Itajaí e Navegante mostra que
estas operações também aconte

cem nos portos catarinenses. A

carga, principalmente de malas;
mochilas, bolsas e tênis, veio da
China e está avaliada em mais de
10 milhões de dólares. Seu desti
no será a destruição.

Ambev mudando
A cervejaria que é pratica

mente monopolista no mercado
brasileiro resolveu mudar sua

logomarca. A mudança pode ser

conferida na campanha institu
cional que já está no ar.

INDICADORES

País desigual
A desigualdade de um país pode ser medida

através do confronto entre a curva ABC de renda
com a curva ABC da populaç�o. Desta forma, se
um percentual pequeno da população detém uma

fatia grande da riqueza do país, ele é desigual. O Pro

grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud) adota o índice Gini para comparar os diver
sos países e que é tanto pior quanto mais perto de 1
estiver. O índice do Brasil de 0,56 é o terceiro pior da

amostra e igual ao do Equador. O pior índice - 0,60-
: é de Bolívia, Camarões e Madagascar e o segundo de
0,59 é o de África do Sul, Haiti e Tailândia. Como se

pode observar, embora o Brasil seja um país bastan
te rico, esta riqueza está nas mãos de poucas pesso
as. Isto significa que os programas de transferência
de renda não são a única resposta possível. Precisa
mos avançar em outras frentes, em especial na edu-

.

cação, para romper este círculo vicioso.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEOER

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E

SERViÇOS DE ENGENHARIA N°. 08/2010 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 126/2010-PMS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de
Pavimentação Asfáltica das. Ruas São Paulo, perfazendo a área total de
1.450,74m2 e Amazonas, perfazendo a área total de 5.551,48m2, localizadas
no Centro, do Município de Schroeder/SC, de acordo com projetos, memoriais
descritivos, planilhas de quantitativos e demais anexos que fazem parte inte
grante deste instrumento convocatório e conforme Contrato de Repasse nO.
324.994-64/2010, com o Ministério das Cidades.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 11 de agosto de
2010 às 14h.

Abertura do Prócesso: 11 de agosto de 2010 às 14h15min.
local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obti

das no site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao
setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das
13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@
sch roeder.se,gov. br.

Schroeder, 27 de julho de 2010.

Renovando
.

IDH-D A Marisol está realizando a

adequação de seu parque fa
bril e por isto separou diversos
lotes de equipamentos que fo
ram colocados à venda através
de leilão. O leilão on-Iine é uma
forma muito prática e transpa
rente para se colocar equipa
mentos usados no mercado.

Este indicador criado pelo Pnud - Programa das Nações Uni-
- das para o Desenvolvimento - ajusta o IDH - Índice de Desenvol
vimento Humano - àDesigualdade. Desta forma, o Brasil fica em
um lamentável 9° lugar na América Latina. No topo - pasmem
- estão Argentina, Uruguai e Chile e ainda perdemos para Costa
Rica Venezuela, México, Panamá e Equador. Considerando que
temos o maior PIB da região, resta distribuir a riqueza o que re

sultaria em um mercado muito, masmuito, maior.

Bolsa recheada
A semana passada foi a me

lhor da bolsa de valores neste .

ano. O índice subiu mais de 6%

por conta dos balanços trimes
trais muito animadores que fo
ram divulgados. Ainda assim,
existe muito espaço para reto
mar nos níveis já alcançados no
passado.

Salão do Automóvel
O CentroSul em Florianópolis recebe a partir de amanhã até do

dia 1 ° de agosto o primeiro Salão do Automóvel de Florianópolis. Os
organizadores prometem novidades emuitasmarcas expondo seus pro
dutos. Junto com o Salão do Automóvel de Florianópolis acontece o l°

Encontro Nacional dos Núcleos de Automecânicas, o 15°. Encontro de
Automecânicas de Santa Catarina e ainda a FeiraAutomoríva Z010! . _ ..

Felipe Voigt
. Prefeito Municipal
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Produtos temológicosmais caros
Pesquisa revela que equipar a casa com itens digitais custa 36,7% amais para os brasileiros

Comprar produtos ligados à
tecnologia é muito mais caro
no Brasil do que em outros

países da América Latina

-"'esquisa da Marco Consul

_. toria, empresa especializa
da em análise do mercado
de Tecnologia da Informa-

ção e presente em cinco países,
mostra que equipar uma casa com
itens digitais custa US$ 7.540 (cer
ca de R$ 13 mil) por aqui, 36,7%
mais do, que no país mais barato

pesquisado, a Colômbia.
Os preços são mais elevados

no Brasil por conta da carga tri
butária, importação e até por
uma questão cultural, como é
o caso dos smartphones, consi
derados produtos de status no

país. No entanto, há itens com

, preços elevados em todos os pa
íses pesquisados, como é o caso

das TVs de LCD.
Os produtos analisados

são câmera fotográfica digital,
home theater, leitor de Blu-Ray,
smartphone, notebook com

sistema operacional Windows,
,

netbook, videogame, além da
TV de LCD. Foram consideradas
marcas globais vendidas por
grandes varejistas no Brasil, Ar
gentina, Chile, Colômbia e Mé
xico e os preços foram captados
em abril deste ano.

O consultor sênior da Mar
co Consultoria e responsável
pela pesquisa no Brasil, Hen

rique de Campos Júnior, ex

plica que, apesar do mercado
brasileiro ter o preço mais alto
no conjunto de produtos, é o

país com maior salário médio,
R$ 1.424,10, segundo o IBGE

(Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística), o que garante
maior poder aquisitivo. "O au

mento do salário' do brasileiro
tem sido constante e está mais
fácil ter uma casa digital", diz.

CÉSAR JUNKES

Quase
10 salários
.

para ter
tecnologia

No Brasil são necessários 9,6
salários médios para se com

prar uma cesta de produtos
tecnológicos. Na Argentina é

preciso desembolsar 14,7 sa

lários médios para se adquirir
os mesmos itens. Na compara
ção com a pesquisa anterior, de
agosto de 2009, houve queda:
se hoje com 9,6 salários médios
compra-se o conjunto de itens,
na época eram necessários 10,1
salários médios. Já o preço da
cesta subiu de US$ 6.260 para
US$ 7.540 no período.

As TVs de LCD têm
preços elevados
em todos os países
pesquisados

PREVISÃO DO TEMPO

CHUVA
F CA
Sol com chance de chuva
fraca isolada no Norte do
Estado, no início e tinal
do dia. Temperatura em

pequena elevação.

Jaraguá do Sul
'e Região
HOJE
MíN: 13°C
MÁX: 16°C

QUARTA
MíN: 11°C
"MÁX: 18°C

QUINTA
MíN: 13°C
MÁX: 24°C

SEXTA
MíN: 15°C
MÁX: 26°C

ESTAÇÃO
Frio continua
até outubro

Segundo a previsão da Epa
griICiram, tudo indica que o in

verno se estenderá até o início da

primavera, com o chamado frio
tardio. As geadas devem ocorrer

até o outubro, especialmente nas
áreas altas do Estado. Eventos de
neve ainda podem ocorrer prin
cipalmente em agosto.

�,', (:J.t}_�,.) <;5�'"') (���� ..,.-,�
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso

Nublado

-
Trovoada

.. 'W. ... � .............. ,._ ....... ....... _ ...

fRIO.

Geadas
no Estado

A região Norte do Estado é a única em

que não existe possibilidade de geada.
Nas outras regiões, as chances aumentam
quanto mais próxima estiver a área do Rio
Grande do Sul. No .extremo-Oeste, 50% de
chances de geada; em Tubarão, 10%, e em
São Joaquim, a chance é de 90%.
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linha de Fundo

:Julimar Pivatto

Gorupá
A Baumann segue líder do'

Aberto de Futsal em Corupá. O

empate em 2x2 com o Noite a

Fora, na última rodada, manteve
as duas equipes com 13 pontos,
mas com a Baumann melhor nos
'critérios de desempate. Nos outros
jogos da rodada, o Kayapós/Smur
fs goleou Q Jolipé/Scheller por 4x1
e chegou ao quinto lugar, e o AZ

Concretos/Corupá bateu a Kiferro

por 3x1 e agora está em terceiro.

GOL DE PLACA,
'Seleção masculina de

vôlei. É incrível o processo
de renovação nesse espor
te. Entra ano e sai ano, sai

jogador, entra jogador, a

qualidade permanece. Com
provação que é omelhor tra
balho de base no país.

� GOL CONTRA
Fórmula 1. Desde sem

pre, teve jogo de equipe na

modalidade. Mas nunca tão
descaradamente como nos

últimos anos. O desinteresse
brasileiro já era grande e só
aumenta com essas atitudes.

VOCÊ SAHIA?
Há duas versões sobre a origem do .

futsal. A mais aceita atesta que o futebol
de salão surgiu nos anos 40 nas quadras
da AssociaçãQ Cristã dos Moços, em São
Paulo. A outra diz que o esporte surgiu
no Uruguai, em 1932, criado pelo diretor
da Asociación Cristiana de Jóvenes,
Juan Carlos Ceriani.

PI ERO RAGAZZI

Quase líder

Ojaraguaense
Luciano de Oli

veira, o Boca, foi muito bem
na etapa do Brasileiro de Ve

locross, realizado em Anápo
lis (GO). Depois de fazer acertos no
motor e na suspensão, as coisasme
lhoraram para o jaraguaense e a vi
tória conquistada no fim de semana
o colocou ainda mais perto da briga
pelo título da competição. Agora
ele está a apenas seis pontos de Lui

Fietz, de. São Bento do Sul, terceiro
colocado na última prova. Boca tem
tudo para assumir a liderança iso
lada já na próxima etapa, dia 8 de

agosto em Passo Fundo (RS).

Mundial de Tiro
Samuel Lopes embarca para a Alemanha, para disputar o

Campeonato Mundial de Tiro, que acontecerá de 29 de julho
a 11 de agosto em Munique. E o nível da competição promete
ser alto,.já que é o evento mais importante do ano e distribuirá
as primeiras vagas para as Olimpíadas de Londres, em 2012.

Lopes, que competirá no carabina deitado, disputa uma das

vagas. Mas não será nada fácil. São 2,4mil atletas de 90 países,
distr�buídos em 15 categorias e com apenas 69 vagas olímpi
cas. E a primeira grande chance do jaraguaense e estamos to-

dos torcendo para que ele consiga.
.

PIERO RAGAZZI

DOIS TOQUES

PRIMEIRA DIVISÃO

JJBordados
é derrotado
pelo lanterna
Flamengo empata e deixa passar
chance de encostar na liderança
JARAGUÁ DO SUL

OS dois líderes da Taça
O Gorreio do Povo
tropeçaram na rodada e

abriram as portas para a

. reação dos lanternas.

[laiS
beneficiado foi o Bota

go que venceu o primeiro
alocado JJ Bordados/ Con

s rvas Vida Verde, por 2xO, e
saiu da lanternapara a terceiraposi
ção. E oVitória, que folgou na roda
da, agora é o último colocado.

Essa foi a segunda derrota do
vermelhinho da Tifa Martins. O

alvinegro da Barra do Rio Cerro
derrubou o líder já na primeira
etapa do jogo. O atacante Tiago,
que estreou no domingo, marcou
os dois gols: aos 19 e aos 36. No

segundo tempo, o JJ tentou rea-

gir, mas a expulsão de Vanildo,
aos 39, tirou todas as chances da

equipe, que, apesar do resultado,
segue na liderança.

O Flamengo era o único time

que poderia encostar no JJ Borda
dos. No entanto, empatou em 1x1

com o Cruz deMalta e está a três do
líder. Aos 19 minutos, Jajá fez de pê
nalti para os donos da casa. O time
cruzmaltínos deixou tudo igual com
Dé, aos 34 do.segundo tempo.

A oitava rodada da "Taça O Cor
reio do Povo" acontece no próximo
fim de semana, quando o Botafo

go recebe o Flamengo na Barra do
Rio Cerro e Cruz de Malta.encara o

Vitória no estádio Eurico Duwe. O

primeiro colocado folga.
Nos aspirantes, Botafogo e JJ

Bordados empataram em 2x2. Cruz
de Malta venceu o Flamengo por
1xO. OVitória é o líder da categoria,
com onze pontos.

.

Com vitória, Botafogo pulou da lanterna para a terceira colocação

TAÇA OCP - .TITULARES
CLASSIFICAÇÃO 7"RODADA

RESULTADOS

Flamengo 1x 1 Cruz de Malta

Botafogo 2xO JJ Bordados

Folga: Vitória

S"RODADA

DOMINGO (1/8)
15h30· Cruz de Malta x Vitória

(Eurico Duwe)
15h30 - Botafogo x Flamengo
(Botafogo)
Folga: JJ Bordados

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

TAÇA OCP ... ASPIRANTES -

CLASSIFICAÇÃO 7"RODADA
RESULTADOS

FlamengoOxl Cruz de Malta

Botafogo 2x2 JJ Bordados

Folga: Vitória

S"RODADA
DOMINGO (1/8)
13h30 . Cruz de Malta x Vitória

(Eurico D\Jwe)
13h30 - Botafogo x Ramengo
(Botafogo)
Folga: JJ Bordados

P - Po�tos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
Pro; G,C - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento, . i:flfil_II!JlII/JIjPi[qJj8U!I_IHIIU!r-'m/lll.'i!.llilliJitiill1illUill!!!il.1Jj.iJj,_!!DilJHHI�I!.fMftM1.11M611!krulM1B#lm;
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LIGA FUTSAl
,

.

Neto e a novidade
no clássico de hoje
Malwee foi beneficiada com antecipação da janela
JARAGUÁ DO SUL

Estrear em um time de
peso já é motivo para
comemoração. Vestir a
camisa pela primeira vez

em um clássico aumenta a

responsabilidade.

eto viverá essa experi
ência hoje às 19h, no Gi
násio da Univille, contra
a Krona/Ioinville. Po

rém, a experiência do atleta alia
da a sua qualidade técnica fazem
com que ele esteja acostumado
com esse tipo de situação. "Bs-

tou tranquilo, esse é o jogo que
qualquer atleta quer estar. Sou
habituado a ganhar títulos e vou

tentar jogar da melhor maneira

possível", falou. A previsão inicial
era de que ele seria liberado no

início de agosto. Mas a abertura

antecipada da janela de transfe
rência internacional beneficiou a

ele e àMalwee /Cimed.
Neto ainda não está 100%

fisicamente. Sem jogar desde
maio, quando terminou a Liga
Espanhola, o atleta realizou uma
espécie de pré-temporada des
de que chegou à Malwee, no co

meço de julho. No entanto, Fer
nando Ferretti já adiantou que
ele estará no quarteto inicial do

jogo de hoje. "Um jogador como
ele não pode ficar no banco. Va
mos aproveitar ao máximo sua

estreia", adiantou o comandante.
O fixo espera começar com o

pé direito e revela: "costumo me

dar bem em jogos importantes".
Pelo fato da Liga estar no fim da

primeira fase e com a Malwee

já classificada, Neto lembra que
poderá ganhar ritmo de jogo,
para entrar com tudo na segunda
fase. i/Quero estar em quadra o

maior tempo possível, para que a

Malwee sai vitoriosa emmais um

clássico", completou.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Fixo disse que está acostumado com pressão de jogar um clássico e costuma ter bom históricos nestes jogos

Briga por posição
esquenta ainda
mais o clássico

A partida entre Malwee e Kro
na já tem todos os ingredientes
possíveis para ser um grande
jogo. Mas o posicionamento dos
times na tabela (Malwee em ter

ceiro e Krona em segundo) es-

quenta aindamais a briga.
Isso porque falta pouco para

terminar a primeira fase (depois
de hoje, a Malwee só tem mais
um confronto, contra a Assoeva,
na quinta-feira) e com seis pon
tos atrás do líder Corinthians fi
cará difícil alcançar o time pau
lista. O segundo lugar pode ser

benéfico para os jaraguaenses. .

"Provavelmente nossa equipe
terminará em segundo e assim

foge de Corinthians e Krona na

próxima fase. O que temos de fa
zer é somar o máximo de pontos
ganhos e colocar os dois times
na outra chave para liderar e

somar pontos na próxima fase",
sintetizou Ferretti. Para o con

fronto de logo mais os desfal

ques continuam sendo Bebeto
e Thiago no departamento mé

dico, Chico, apesar de liberado
deve ser poupado.

CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

Minas 2x2 Umuarama

Intelli 3x1 Carlos Barbosa

Corinthians 3x2 Foz Futsal

Praia Clube 2x1 Cortiana

São Paulo 2x3 Copagril
Macaé 3x4 Krona/Joinville
RCG/Garça 3x4 Florianópolis
Assoeva 6x1 Atlântico

Carlos Barbosa x'Mmas>

HOJE

19h - Krona x Malwee/Cirned
19h30 - Cortiana x Intelli

20h - Cascavel x RCG/Garça
20h - Copagril x Petrópolis
20h - Florianópolis x Macaé

20h10 - Anápolis x Unisul
20h15 - Atlântico x Corinthians

20h15 - Umuarama x São Paulo

20h30 - Foz Futsal x Praia Clube

20 18 5 5
!

15° Cascavel 19 191 5 4

16° Assoeva 19 17: 5 4

17" Cortiana 17 19: 4 5

18° Macaé 16 171 5 1

19· Anápolis 14 1� 4 2 12 40167
14 1S: 3 5 10 33i49

1d
1

2 4 112 51b

-19:298%
; , *Nâo encerrado até o

fechamento desta edição.

-16125,9%

-22118,5%
P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; 0- Derrotas: GP - Gols Pró;

GC - Góis Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

PIERO RAGAZZI

Atletas carregaram o fogo pelas principais ruas de Jaraguá do Sul

Fogo simbólico dos 50° Jasc
passa por Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL
O clima dos SOa Iasc (Jogos

Abertos de Santa Catarina) já
começou a tomar conta do Es
tado. E Iaraguá do Sul fez par
te dessa festa ontem à tarde,
quando o fogo simbólico es

teve na cidade, percorreu ruas
centrais e encerrou a soleni
dade na escola Abdon Batista.
A atleta Simone Ferraz, que

.

estará pela segunda vez no

evento, falou sobre o peso de

representar o município. "O

Iasc é uma tradição no Estado.
É uma 'competição importan
te e é uma grande responsa
bilidade para nós representar

a cidade em um evento como

este", declarou.
Em '2010, o evento ganhou

em importância por causa do

cinquentenário' e por voltar
ao berço, a cidade de Brusque.
Depois de Jaraguá do Sul, a to
cha seguiu para Joinville, Mafra
e Canoinhas. A edição de 2011

já está definida, será em Criciú
ma, no Sul do Estado. As regio
nais da competição acontecem

de 13 a 18 de agosto em Ioinvil
le. Já a fase estadual será de 9
a 18 de setembro. Veja a -tabela
das modalidades que estarão
no regional e as que já estão ga
rantidas nos jogos.

)ARAGUÁ DO SUL NOS JASC:

NOS REGIONAIS: EQUIPES CLASSIFICADAS: • FEMININO
• MASCULINO • MASCULINO • Atletismo
• Basquete • Atletismo • Basquetebol
• Bocha Rafa Vollo • Caratê • Caratê
• Bolão 16 • Futsal • Futebol
• Bolão 23 • Handebol • Handebol
• Voleibol • Judô <Judô

• Natação • Natação
• FEMININO • Tênis • Tênis
• Bocha Rafa Vollo • Tênis de Mesa • Tênis de Mesa
• Bolão 16 • Tiro Armas Longas • Tiro Armas Longas
• Bolão 23 • Triatlo • Triatlo
• Futsal • Xadrez • Xadrez
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novatos na seleção
Apenas quatro que estiveram naÁfrica foram lembrados
RIO DE JANEIRO

o técnico Mano Menezes
anunciou ontem à tarde
os 24 convocados para o

seu primeiro compromisso
pela seleção brasileira,
no amistoso do dia 10 de
agosto, contra os Estados
Unidos, em Nova Jersey.

Seguindo
o planejamento

de renovação da equipe
imposto pela CBF, o novo

comandante surpreendeu
com uma lista cheia de novida
des, com apenas quatro jogado
res que estiveram no grupo de

Dunga na Copa ,do Mundo na

África do Sul.
Mano optou por chamar 24,

jogadores porque será obrigado
a cortar um deles no futuro: Her
nanes, do São Paulo, ou Sandro,
do Inter. Os dois se enfrentam

pela semifinal da Libertadores,
sendo que o time vencedor do
confronto fará a final da com

petição continental no dia 11 de

agosto, impedindo sua participa
çãono amistoso da seleção. (\

Cumprindo a ordem de re

novação, Mano chamou apenas
quatro jogadores que estiveram
na Copa: o lateral Daniel Alves,
o zagueiro Thiago Silva, o meia

"Ramires e o atacante Rabinho.
Entre os outros 20 convocados,
estão 10 novatos na seleção:
Renan, Jefferson, Rafael, David
Luiz, Réver, Iucílei, Paulo Hen

rique Ganso, Ederson, André e

Neymàr.

RENOVAÇÃO
Mesmo com pouco tempo

para montar a lista - contratado

pela CBF na noite da última sex

ta - feira, após recusa de Muricy
Ramalho, ele ainda trabalhou
no comando do Corinthians no

sábado e no domingo -, Mano
atendeu aos apelos dos torcedo
res e da imprensa, convocando
os jovens astros do Santos. As

sim, o meia Paulo Henrique Gan
so e os atacantes Neymar e An

dré foram finalmente chamados

para ter a primeira oportunidade
na seleção. . , .....

MÁRCIA FEITOSA/VIPCOMM

Mano Menezes atendeu apelo dos torcedores e convocou os jovens

OS CONVOCADOS

Renan (Ava0 Jefferson (Botafogo) Victor (Grêmio)

Daniel Alves

(Barcelona)
André Santos

(Fenerbahçe)
Rafael

(Manchester United)
Marcelo

(Real Madrid)

David Luiz

(Benfica)
Réver

(Atlético-MG)
Thiago Silva

(Milan)
Henrique

(Racing Santander)

Lucas

(Liverpool)

Hernanes

(São Paulo)
Sandro

(Inter)
Jucilei

(Corinthians)

Carlos Eduardo

(Hoffenheim)
Ederson

(Lyon)
Ramires

(Benfica)
Paulo Henrique
Ganso (Santos)

Alexar.dre
Pato (Milan)

André

(Santos), ••. ; .

Diego Tardelli
(Atlético-MG)

Neymar
o(Santos)

Robinho

(Santos)

CLASSIFICAÇÃO UORODADA
Grêmio Prudente OxO Vitória
Vasco 2x0 Atlético-GO
AvaíOxO Atlético-MG
Goiás Ox2 Atlético-PR
Santos lxO São Paulo
Cruzeiro 2x2 Grêmio
IntemacionallxO Flamengo
Botafogo lx1 Fluminense
Corinthians 3x1 Guarani
Ceará OxO Palmeiras

12° RODADA
'SÁBADO (31/7)
18h30 - São Paulo x Ceará
18h30 - Fluminense x Atlético-PR
18h30 - Atlético-GO x Guarani

4%1,

:4% � DOMINGO (1/8)
16h -Intemacional x Grêmio
16h - Avaíx Goiás
16h - Palmeiras x Corinthians
16h - Vitória x Botafogo
18h30 - Flamengo x Vasco
18h30 - Atlético-MG x Cruzeiro
18h30 - Prudente x Santos

WillI1iilI!®ilf1lUI,tI�limiía�a'1i!J!Ji!'!d,�'lfrf:J,�J/tij.�.�;;w�ml:#dfi!!f�f���"flflJJi�Jil

Classifigàd� é6�"SuJ%rúericaría
Rebaixados para Série B

CA PEO�IATO B SllEIRO -- SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO 10"RODADA

Brasiliense 3xO Paraná

FIgueirense 2x2 Santo André
Ponte Preta lx11patinga
América-RN OxO Bragantino
América-MG 2xO lcasa

Guaratinguetá lx1 Portuguesa
Náutico 3x2 Bahia
Coritiba 2x1 Sport
São Caetano 2xO ASA

Duque de Caxias lxO Vila Nova

UORODADA
HOJE
21h - Santo André x América-RN

, 21h - Sport x Duque de Caxias

21h -Icasa x Guaratinguetá

SÁBADO
16h10 - Bahia x FIgueirense
16hl0 - Bragantino x Ponte Preta
16h10 - Paraná x Náutico
16h10 - ASA x América-MG

,2,_tlil"mn'Iraiff;1iJlilliUiIJff'flIbr;lIr,iil,jjj��If_u,«1��Ilif!IIYllI!Jj!JJI��
!à��tficiJAJJOOjJó_���riiiff[a:,
Rebaixados pala Série B

JOGOS PELO BRASil
• BRASILEIRÃO SÉRIE C
'2" RODADA
Caxias-RS 2xi Chapecoense
Águia Marabá ixi São Raimundo-PA
CRB ixi Salgueiro
Macaé ixi Luverdense
Ituiutaba 2xO Marnia
Criciúma 2xO Brasil
Alecrim 1x0 Campinense
Rio Branco-AC OxO Fortaleza

• 3" RODADA
SÁBADO
i5h - América-RJ x Rio Branco
i5h - Madureira x Cene
i5h30 - São José-RS x Joinville
i6h - Brasilia x Araguaína
i6h - Botafogo x Tupi
i6h30 - Guarany-CE x liderai
i9h30 - Oeste x Operário-PR
DOMINGO
i5h - Iraty x Marcilio Dias
i6h - Metropolitano x Pelotas
i6h - Camaçari x Uberaba
i6h - Central x Treze
i6h - Santa Cruz x Confiança
i6h - Ceilândia x Botafogo-DF
i6h - Cristal x Cametá
i6h - River Plate x Fluminense-BA
i7h - Náuas x Mixto
i7h - América-AM x Remo
i7h - Vila Aurora x Vilhena
i7h - Potiguar x CSA
i7h - Flamengo-PI x Sampaio Corrêa

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO Ai: América-AM 4, Remo 4,
Cametá-PA i e Cristal-AP i.
GRUPO A2: Mixto 4, Vilhena 3,
Vila Aurora 2 e Náuas-AC i.
GRUPO A3: liderai-MA 4, Flarnengo-Pl 2,
Guarany-CE 2 e Sampaio Corrêa 1,
GRUPO A4: CSA 6, Santa Cruz 3,
Confiança 3 e Potiguar O,
GRUPO A5: Fluminense-BA 6, Treze 3,
River Plate-SE i e Centrali.
GRUPO A6: Ceilândia 3, Brasília 3,
Araguaína i e Botafogo-DF i.
GRUPO A7: Rio Branco-ES 4, Uberaba 3,
América-RJ 3 e Camaçari i.
GRUPO A8: Madureira 6, Botafogo-SP 3,
Cene i e Tupi i.
GRUPO A9: Joinville 3, Oeste 3,
Operário-PR 3 e São José-RS 3,
GRUPO AiO: Metropolitano 6, Pelotas 3,
Iraty 3 e Marcílio Dias O.

Cametá-PA 3x3 América-AM
Vilhena ix2 Mixto
ONTEM

Araguaína x Ceilândia*

_3" RODADA
AMANHÃ
i9h - Marilia x Luverdense
20h - São Raimundo x Fortaleza
DOMINGO
i5h30 - Chapecoense x Brasil
i6h - Paysandu x Águia Marabá
i6h - Campinense x Salgueiro
i6h - Gama i< Ituiutaba
i6h - Juventude x Caxias
17h - ABC x Alecrim

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Paysandu 3, Águia Marabá 2,
Fortaleza 2, São Raimundo 1 e Rio Branco-AC i.
GRUPO B: Alecrim 4, ABC 3, Salgueiro 2,
CRB 1 e Campinense O,
GRUPO C: Macaé 4, Luverdense 4,
Ituiutaba 3, Marflia O e Gama O.
GRUPO D: Criciúma 4, Caxias 3, Brasil 3,
Juventude 1 e Chapecoense O.

• BRASILEIRÃO SÉRIE D
- 2" RODADA
América-RJ 2xl Camaçari
Tupi ixl Cene
Botafogo-SP Oxl Madureira
Rio Branco-ES 2xO Uberaba
Oeste ixO São José
Sampaio Corrêa 1x2 liderai-MA
River Plate-SE 3x3 Central

Metropolitano 2xO Iraty
Cristal OxO Remo
CSA 3xl Confiança
Fluminense-BA 3x2 Treze
Pelotas 4xO Marcilio Dias
Brasllia 2xi Botafogo-DF
Operário-PR ixO Joinville

Flamengo-PI 2x2 Guarany-CE
Vila Aurora-MT 2x2 Náuas-AC
PotiguarOxl Santa Cruz * Não encerrado até O fechamento desta edição.
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Uno capotou com o impacto. Por sorte, a motorista não se machucou

SUST E E O

Acidente com

quatro carros
deixaum ferido
Segundo a PRF, ultrapassagem
forçada teriamotivado a colisão
GUARAMIRIM

Um acidente envolvendo
quatro automóveis
assustou quem passava
pela 8R-280, em
Guaramirim, por volta
das 17h de ontem. Um dos
carros capotou na rodovia.

hoque entre os veículos
conteceu em frente àFazen
a da Weg. Segundo a PRF

.....(Polícia Rodoviária Federal),
a colisão teria ocorrido depois que
o motorista de urn Corsa que se

guia em direção à Joinville fez uma

ultrapassagem forçada. Conforme

informações apuradas pela PRF, o
Corsa teria invadido a pista contrá
ria e colidido de frente. com um Gol
com placas de Corupá, que seguia
em sentido aGuaramirim.

Em seguida, o Gol teria rodo
piado na pista e batido em urn Uno
e em urna caminhonete Montana,
ambos com placas de Joinville, que
seguiam logo atrás do Corsa. Com
a força do impacto, o Uno acabou

capotando. A condutora do veículo,
Daiane Ticiane Franceschi Inácio,

28 anos, não se feriu. O motorista
da Montana, José Cardoso de Oli
veira Júnior, 35, e do Corsa, José
Humberto de França, 56, também
não sofreram lesões.

Já o condutor do Gol não teve a '

mesma sorte. Valdecir de Ávila, 49,
foi levado pelo helicópteroÁguia da
Polícia :rviilitar ao Hospital São José
de Joinville com fratura nas coste

las, suspeita de hemorragia interna ),

e várias escoriações pelo corpo. De
acordo com o Graer (Grupamento
Aéreo da PolíciaMilitar) de Joinville,
o estado dele era considerado está
vel até o fechamento desta edição.

O motorista do Corsa com pla
cas de Joinville nega ter feito ultra

passagem 'forçada. França afirma

que o Gol estaria "podando" outros
veículos e invadiu a pista contrária,
causando o acidente.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Segurança 23

Casa é totalmente destruída
em incêndio no bairro Butuca

MASSARANDUBA
Uma casa mista de 70 me

tros quadrados foi totalmente
destruída durante um incêndio

por volta das 4h30 de domingo,
no bairro Butuca, em Massa
randuba. A suspeita é de que o

fogo foi causado por um curto-
'

circuito. OsBombeirosVoluntá
rios utilizaram cinco mil litros
de água para apagar as chamas,
que consumiram a residência em

DENÚNCIA
Mulher afirma ter
sido estuprada
Uma mulher de 24 anos disse

à Polícia Militar que foi estupra
da por, cinco homens por volta
das 22h30 de domingo, na rua

Augusto Demarchi, bairro Três
Rios do Norte. Segundo a PM, ela
tinha lesões pelo corpo e estava

confusa, como se tivesse con

sumido bebida alcoólica em ex

cesso. Dentro da bolsa dela, os
policiais encontrarem fichas de
comissão utilizadas por garotas
de programa. Até o fechamento
desta edição, na tarde de ontem,
ela não havia registrado boletim
de ocorrência sobre o suposto es

tupro na Delegacia da Comarca.

poucos minutos.
No momento do incêndio, o

morador, Jonas Feder, não estava

em casa. Agora, ele está moran

do provisoriamente na casa dos

pais. Quem quiser doar materiais
de construção para ajudá-lo pode
entrar em contato com o irão dele,
Marcelo Feder, pelo telefone (47)
3379-2158, ou deixar as doações
na loja Giga Byte, na rua 11 de No
vembro, 4843, Centro.

ROUBO

Dupla de ladrões
assalta ônibus

Uma dupla de ladrões cometeu
dois assaltos no bairro Corticeira,
em Guararnirim, na noite da últi
ma sexta-feira. Por volta das 19h,
os bandidos invadiram uma loja
de roupas, renderam o proprietá
rio e a mãe dele, levaram do caixa
uma quantia não calculada e fugi
ram a pé. Em seguida, abordaram
um micro-ônibus e exigiram que
o motorista continuasse a viagem
enquanto os passageiros eram as

saltados. Perto da Fazenda daWeg
os criminosos desceram e man

daram o motorísta seguir viagem.
Até o fechamento desta edição os

ladrões não foram localizados.

-

FALECIMENTOS

,

• Faleceu dia 19/7 às 9h o Sr. Arnaldo
- Nicocelli com idade de 62 anos, o

sepultamento foi realizado dia 20/7,
às 10 horas, saindo o féretro da capela
mortuária da Vila Lenzi, seguindo após
para o cemitério da vila rau.

• Faleceu dia 20/7 às 18h10 a Sra.

Cecilia Terme com idade de 85 anos,
. o sepultamento foi realizado dia 21/7,
às 16 horas, saindo o féretro da capela
mortuária da Vila Lenzi, seguindo após
para o cemitério municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 20/7 às 13h30 o Sr.

Rubens Milchert com idade de 52 anos,
o sepultamento foi realizado dia 21/7,
às 9h30, saindo o féretro da capela

mortuária Maria Leier, seguindo após
para o cemitério de testo rega em

Pomerode.

• Faleceu dia 25/7 às 4h a Sra. Elisa

Eggert-Jhann com idade de 94 anos, o

sepultamento foi realizado dia 25/7, às 17
horas, saindo o féretro da igreja evangélica
luterana de João pessoa, seguindo após
para o cemitério de João pessoa.

• Faleceu dia 24/7 às 23h30 Sr.

Harry Kath com idade de 75 anos, o

sepultamento foi realizado dia 25/7, às 15
horas, saindo o féretro da igreja evangélica
luterana apostolo Thiago, no bairro
amizade, seguindo após para o cemitério
da Barra do Rio Cerro.

SERVIÇO.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE-ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Iaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação

abaixo especificada:
• LICITAÇÃO. N°: 1Q2/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,

CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BANCADA E PROCESSO COM FORNECI�
MENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO

,

• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/07/2010, das 8:00 h às 11:30 e das
13:00 às 16:00 h

• DATA DA ABERTURA: 10/08/2010 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

RuaErwinoMenegotti, n- 478 - Iaraguã do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Escla
recimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



24 Publicidade

. Novo CrossFox.
o mais Selvagem
dos compactos.

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 27 de julho de 2010

www.autoeIite.c:om.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.. BANCOVOUCJWAGIN

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança

4732746000

eve Imperatriz
Embarques e desembarques

em ltajaí/se

24/dez Natal
5 djas,_�v'''�'''.'''h'4�'''.''_'''_'_''''''''h...A partir de0+10xR$146,94
ltajaf/Búzios /Santos Iltajar
Base USS79ft cabine Interna superior categoria I

10/jan, 7, 21/fev
8 dias.," , �w w, , .u, A partir de0+10x RS 201,06
ltajar IVitória I Búzios / Praia Privativa /Santos / ItaJar
BaseUS$1.081, cabine interna categorIa l

24/31/jan
8 dlas " u """' m..A partltdeO+10x R$ 221)4
ltajarjMontev1déu/ Buenos AI res I Santos / Itajar
Base US$1.190, cabine interna categoria L

7/mar (amaval
8días " � "." Apartirde0+10X R$ 234,36
ltajai /Montevídéu / Buenos Arres I Santos Iltajaf
Base USS1.260,cabine Interna categoria L

--------------------.��----------..

SistemaTUdo Incluído
,

Os únicos que
Incluem refeiçóe bebidas a bor�suo,

CRUZEIROS CVC
Aproveite as saídas de Itajai e São Francisco do Sul. � mais barato.

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

eve Horizon
Embarques e desembarques
em São Francisco do sul/se

2,8, 14,20, 26/fev
7diaS.N"'""._ .......HH._HN...N...H'..�_"'........A partir de0+10xR$156,24
São F. do Sul /Vltória/ RIodeJaneiro / Praia Prlvatlva ISantos / São F. do Sul
Base US$ 840, cabine Interna categoria K

10,16/dez
7 dias.HUOH.....'''.....N..._..u..u....m..mm..........A partirdeO+lOx RS 171,12
sao F. doSul /Vltórla/ Riode Janeiro / Praia Privativa/Santos / São F. do Sul
Base USS 920,ab!n@ Interna superior categoria J

4/mar Camaval
7 diaS.Nm.; m _..Hm Apartlrde0+10XR$184,14
São F.doSul/Vitórla/RiodeJaneiro/Praia Prlvatlva/Santos/São F. doSul
Base U5$ 990, cabine Interna superiorcategoria J

221dez Natal
7dias.....w•••_..".,......�.......<b•••_........" ........ApartlrdeO+10X R$ 200,88
SJo F. doSul /VltMa / Rio d@Janelro / IIhabela /Santos / São F. do Sul
Base US$1.0BO, cabine Interna superior categoria H

---------_.�----------_.

Consulte seu agente de viagens
Araranguá � SupermercadoManenttL.. 48 3527-1717
Balneário Camborlú Shopping 47 3405,6444

Blumenau • Shopping Neumarkt. ". 47 2102-5050

Chapecó - Av. Mereu Ramos.: 49 3322·8151

Crldúma • AV. Getúlio Vargas 48 2101-0303

Florianópolis· BeiramarShopping ." 48 2108·2525 .

Florianópolis· Floripa Shopping 48 3202·9999

FlorIanópolis· Shopping IguatemL 48 2108-6464

jaraguá do Sul- Shopping Brelthaupt 47 3055-0667

Jolnvllle· Garten Shopplng 473043c9166

Joinvllle • Shopping Mueller 472101·1515

São Jesé- Centro Comerdal Campinas 48 2108-0699

Tubarão· Farol Shopping ,. 48 3052-3102

Ou acesse

www.cvc.com.brlsc
e compre on-line Sonhe com (I mli1\dQ,

A gente leva você.

PI� po! peswa llIIl Cílblne dupla, sujeitos II <llte,açao sem préVIO llVlsg, Val!lttl$
em le�1s, convertldos peJg co� tlll:l$moÓD dl,a21107/2010 lJSS 1,00 "" Jl$1,86
que serão recalculados pelodmblodo diada ,omluGfeta de lu9Me5llmltados
e reservas su�s 4 confilmaao.laxas poltuatla5edent'll91 tl&l estio lndufd�
flnallClament.ojcomca�deaédlto/dlequePfé-datadooubol!!toballt4tlo.
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