
, j

Brincadeira
Estudantes participam
das atividades do programa
Sonho de Férias daAcijs.

·Página8

lo

Situação dos voluntários
ainda ses e indefinida

Entidades querem garantir o funcionamento do Centro de Atividades Técnicas
dos Bombeiros Voluntários no Estado. Mas situação legal ainda gera impasse.

Página 11

•

"

Doação de leite materno é essencial para garantir a saúde dos recém-nascidos. Principalmente para os que
precisam de cuidados especiais. No Banco de Leite do Hospital Jaraguá, toda ajuda é bem-vinda.

_
•

Conta
aberta
Conheça o

/'
patrimônio
declarado pelos
candidatos do
Vale ao Tribunal

Regional Eleitoral.

Página4

Dupla é presa após
assaltar mercado
Jovens invadiram comércio na

.

Vila Lenzi no início da manhã
de ontem. Polícia investiga se a

dupla está envolvida em outras
ocorrências. Página 10

Definido nome

do presidente da
.

eco da Schützen·
Ernpresário Alcides Pavanello
aceitou o convite feito pela
prefeita Cecília Konell. Decisão
foi tomada durante reunião na'
manhã de ontem. Página 7

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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2 História

_ 1938
O fim de lampião

e Maria Bonita
No dia 28 de julho de 1938, Virgoli

no Ferreira da Silva, o Lampião, e Maria
Gomes de Oliveira, a Maria Bonita, mor

reram em uma emboscada montada pela
polícia da época. Junto com o casal, outros
nove cangaceiros foram mortos: Quinta
Feira, Luís Pedro, Mergulhão, Elétrico,
Enedina e outros quatro que ainda perma
necem desconhecidos. Todos tiveram suas

cabeças cortadas e exibidas como troféu
na escadaria que hoje é da Prefeitura de
Piranhas, no Estado do Alagoas.

Um dia antes, o bando havia acampado
na fazenda Angicos, no sertão de Sergipe - o

esconderijo era tido por Lampião como o de
maior segurança. Durante a noite, enquanto
todos dormiam, a volante (polícia) chegou
com cautela e não foi percebida sequer pe
los cães. Apenas às 5h15 do dia 28, quando
os cangaceiros levantaram para rezar o ofí
cio, é que os intrusos foram percebidos.

O bando foi pego desprevenido. Quan
do os policiais do Tenente João Bezerra e do

Sargento Aniceto Rodrigues da Silva abriram

fogo com metralhadoras portáteis, os can

gaceiros não puderam' encontrar um meio
de defesa. O ataque durou vinte minutos,
e dos 34 cangaceiros presentes, onze mor

reram no local - Lampião foi um dos pri
meiros. Segundo os relatos da época, Maria
Bonita ficou gravemente ferida, mas ainda
estava viva quando sua cabeça foi degolada.

João Bezerra percorreu os estados nor

destinos exibindo' os "troféus" - depois de
Piranhas, onde foram fotografadas, as cabe
ças foram levadas à Maceió � posteriormen
te foram exibidas na região Sul do Brasil.
Lampião e Maria Bonita acabaram se tor
nando mitos da história brasileira.

ANÚNCIO
Usando a cabeça
Na primeira semana de abril de 1987,
o jornal O Correio do Povo trazia um

anúncio central que dizia "Quem planta
fumo usa a cabeça". A chamada era do
Sindicato da Indústria do Fumo, para
tentar agregar novos agricultores à

organização.
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HISTÓRIAS E lENDAS
I

.

,

.

Mumuru, a

estrela dos lagos'
Conta uma lenda indígena que a jovemMaraí

amava tanto a natureza que, durante a noite, pas
sava horas contemplando a chegada da lua e das
estrelas. Depois de um tempo, nasceu nela o de
sejo de tomar-se um dos astros que via nos céus.

Perguntou ao pai como as estrelas sur

giam, e este revelou que Jacy, a lua, ouvia os

desejos das moças e, ao se esconder atrás
das montanhas, tinha o poder de transfor
má-las em estrelas.

Maraí passou a esperar impacientemen
te pela transformação, que não acontecia.
Resolveu, enfim, aguardar a chegada de Jacy
junto aos peixes do lago. Assim que esta apa
receu, Maraí ficou encantada com sua ima

gem refletida na água, e foi atraída para den
tro do lago - de onde não mais voltou.

A pedido dos peixes, pássaros e outros

animais, a bela índia não foi levada ao céu.

Jacy, atendendo ao desejo da natureza,
transformou-a em uma planta, que ganhou
o nome de Mumuru, mais conhecida como

vitória - régia.
Uma lenda indígena conta que Maraí, que queria ser uma

estrela, acabou transformando-se na vitéria-réqla

PELO MUNDO

1998

Divisão da Rolls Royce
Neste mesmo dia, em 1998, as

marcas BMW e Volkswagen fazem um

acordo para repartir a marca britânica
"Rolls Royce". De 1998 a 2002, a BMW
continuaria a fornecer os motores

para os carros e permitiria o uso das
marcas. O acordo terminaria em 10
de janeiro de 2003, quando apenas a

BMW ficaria com a marca.

1750

A morte de Bach
Em 1750, o dia 28 de julho foi mar

cado pela morte do compositor ale
mão Iohann Sebastian Bach. A morte
ocorreu após uma intervenção cirúr

gica fracassada nos olhos - Bach foi
ficando cego até perder totalmente a

visão. Atualmente, acredita-se que a

cegueira tenha sido originada por uma

diabetes não tratada.

1999

Condenação da França
No dia 28 de julho de 1999, o Tribu

nal de Direitos Humanos de Estrnsburgo
condena a França por torturas, Assim, o

país se toma o primeiro da União Euro

peia condenada por este delito. O governo
francês era particularmente conhecido
por usar a tortura da água contra a luta da

libertação nacional da Argélia, que conse

guiu sua independência em 1962.

'"

"

ela detalhe apquit�,tÊJpí�O)�' ..

'1

ecora vo, descartando 'a . cessídàde de' narrara híst ria que aconteceu em cada.
ipm dos,�posentps. UPl� d��tàs é ,!:c�sa de 577 m2que �c� na,�ua Walter M'.lrquard�!; ,

'��588 . .Logo quando chegaram a Járáguá, em 1916, Arnoldo' Schmitt e Ottilia Prlm '

'compraram o terreno onde a moradia seria construída anos maís tarde. No inícioum
�t'curtume'foi instalado no lôeal, onâe toda-a preparaçãojdo couro era feito à.mão. Foi sõ
em 1933 que a casa tomou forma, para abrigar os 16 filhos do casal. A história pessoal da
família foi enriquecida COm as ações junto à comunidade: Arnaldo e Ottilia ajudaram a

implantar os colégios São Luís e Dívína Provídência, o Salão Cristo Rei e a Igreja Matriz.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - se

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 106/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: OBRA CIVIL CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO R5
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 28/7/2010, das 8h às 11h30 e das 13h
às 16h.
• DATA DA ABERTURA: 16/8/2010 às 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul - SC - Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047 - 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - se

AVISO DE LlClTAÇÃOO SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitaçãoabaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 107/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONEXÕES E TUBOS

� RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 28/7/2010, das 8h às 11h30 e das 13h
as 16h_ ,

• DATA DA ABERTURA: 11/8/2010 às 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

. Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul - Se- Site: www.samaejs.com.br. Esclareci
mentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047 - 2106-9100.

Nelson Klltzke - Diretor PresidenteAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PONTO DE VISTA

Direitos. e deveres na abordagem policial
ecretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH)
o Ministério da Justiça produziram um folheto
om dicas de como se comportar quando o cída
ão for abordado pela polícia intitulado "A polícia

me parou. E agora? - Como se comportar e quais são os

seus direitos diante de uma abordagem policial". ,

As orientações do material são importantes e úteis,
já que a violência policial é uma das modalidades mais
recorrentes de violação dos direitos humanos. Aqui em

Jaraguá do Sul e região a truculência de alguns policiais
militares está passando dos limites aceitáveis. Iáhouve,
inclusive divulgado na mídia, diversos relatos, partindo
tanto de pessoas não conhecidas quanto
de políticos atuantes. Tais situações vêm
sendo apresentadas às autoridades, e em

algumas delas as vítimas chegam a ter

que ser hospitalizadas. São casos recen

tes e que mobilizaram a opinião pública.
Segundo as vítimas, as mesmas não rea

giram e nada pesa contra elas na justiça.
Infelizmente, mesmo respeitando as re

gras básicas da boa conduta, não foram,
segundo a versão delas, poupadas.

Por outro lado, viver em segurança é
um dos pilares da democracia e da paz
social, sendo a corporação policial e,

por via de consequência, os bons policiais, agentes fun
damentais para garantir a manutenção desse pilar. É o

que espera a sociedade, que nunca se recusou, como um

todo, a colaborar, apenas não pactuando com os eventu
ais transgressores da lei fardados. Por isso, é importante
que todo o cidadão saiba comportar-se adequadamen
te tanto na exigência de direitos quanto no respeito ao

agente do Estado.
Não se pretende, aqui, mistificar ou proteger o com

portamento de bandidos em detrimento do da polícia.
Sabe-se que a polícia trabalha, em grande parte das ve

zes, sob risco e alta periculosidade e que os agentes têm

que se proteger para poderem proteger a sociedade. To
davia, a preparação e orientação que devem ser dadas ao

policial nas academias têm que considerar as normas de
bom relacionamento e educação também.

Não se pode, simplesmente, transformar um "menos
Estado social", com toda a falta de estrutura que conhe-

cemos, em "mais Estado policial". Regras ainda devem
ser observadas por todas as partes envolvidas. Assim,
com base nos estudos da SEDH, abaixo seguem algumas
orientações que podem evitar dissabores.

O que fazer quando for abordado pela polícia.
A polícia pode abordar as pessoas e revistá-las sempre

que presenciar alguma atitude suspeita. Se você for para
do pela polícia, alguns comportamentos podem ajudar a

impedir que a situação se transforme em conflito:
a) fique calmo e não corra;
b) deixe suas mãos visíveis e não faça nenhum movi

mento brusco;
c) não discuta com o policial nem to

que nele;
d) não faça ameaças e nem use pala

vras ofensivas;
e) não é crime andar sem documen

tos, mas recusar-se a se identificar é con

travenção penal;
f) se estiver sem documento, forneça

ao policial dados que auxiliem a suaiden
tificação.

Se for abordado, você tem direito:
a) de saber a identificação do policial;
b) de ser revistado apenas por poli-

ciais do mesmo sexo que você;
c) de acompanhar a revista do seu carro e pedir que

uma pessoa que não seja policial a testemunhe;
d) de ser preso apenas por ordem do juiz ou em

flagrante;
e) em caso de prisão, de não falar nada além da sua

identificação, e de avisar sua família e seu advogado;
f) de não ser algemado se não estiver sendo violento

• ou tentando fugir da abordagem.
Se algum policial desrespeitar os seus direitos, tente

se lembrar e anotar o nome, a identificação e a aparência
dele, o número da viatura em que ele estava e o nome das
testemunhas que presenciaram os fatos. Se você for víti
ma de violência, tortura, extorsão, maltrato, discriminação,
humilhação ou qualquer outro ato depreciativo praticado
por policiais, procure a Ouvidoria de Polícia (Civil ou Mi
litar, dependendo de onde partiu a abordagem irregular),
a Comissão de Direitos Humanos da Subseção da OAB/
SC em Jaraguá do Sul ou o Centro dos Direitos Humanos.

"
A polícia trabalha,

em grande parte das
vezes, sob risco e

alta periculosidade
e os agentes têm

que se proteger para
poderem proteger a

sociedade.

"

SERViÇO

INSCRiÇÕES
Cursos gratuitos.
em informática

ESPORTE
Passeio Ciclístico
Noturno amanhã

FLORIANÓPOLIS
Encontro reúne
automecânicas

Encerra na sexta-feira, dia
30, o prazo de inscrições para os

cursos gratuitos de "Montagem e

Manutenção de Rede e de Micro

computadores" e "Programação
de Bancos de Dados". Interessa
dos devem se inscrever no Sine
de Iaraguã do Sul, que atende de

segunda a sexta-feira, das 8h às
16h (sem fechar para o almoço),
na rua Expedicionário Gumer
cindo da Silva, 161, Centro - ao

lado do Hotel Itajara.

O 10 Passeio Ciclístico Notur
no de Jaraguá do Sul acontece

amanhã a partir das 19h. A Pra

ça Ângelo Piazera é o ponto de

partida e de chegada dos ciclis
tas, que deverão percorrer cerca

de oito quilômetros. Em caso de
chuva, o evento será cancelado.
Não há necessidade de inscrição
e, além da distribuição de- 250

camisetas, ocorrerá o sorteio de
três bicicletas e diversos brindes
entre os participantes.

o Encontro Nacional de Nú
cleos de Automecânicas acontece
de 29 a 31 de julho, em Florianó
polis. O evento reunirá empresá
rios e colaboradores para discutir
inovações e desafios do setor. Uma
missão de empresários de Iaraguá
do Sul estará presente ao even

to. Interessados em participar da
missão podem obter informações
pelo telefone (47) 3275-7000. Ou
tras informações no site www.ne

aencontrozü 1O.com.br.
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IMAGEM DO DIA

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t 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. parcelamos em até 180 meses, sendo que a

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

Empréstimos de: R$ S.OOO,OO·à R$ 300.000,00

Atendimento: Segunda á sexta feira das 09hOO às 17hOO
ligue a901'a mesmo e faça uma consulta sem compromisso.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

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

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

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA
PÚBLICA No 01/2010-FMS

A Prefeitura Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, situada na
Rua Marechal Castelo Branco, nO. 3.201, torna público, para conhecimento
dos interessados, que se acha aberto o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA.
Objeto: Credenciamento de entidades prestadoras de serviços de assistên
cia à saúde, na área de Psiquiatria, para a Secretaria Municipal de Saúde e

Assistência Social do Município de Schroeder/SC.

Recebimento dos Envelopes da Chamada Pública nO. 01/201Ó-FMS: A
partir de 28 de julho de 2010, às 08h, perdurando por prazo indeterminado.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas 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 13h30min às 17h. Fone/
fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br..
Schroeder, 28 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT
Prefeito MunicipalAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Adeclaração dos candidatos
Conheça a relação de bens dos coricorrentes do Vale do Itapocu
JARAGUÁ DO SUL

Se as declarações de bens
dos candidatos fossem
parâmetro para conhecer a

classe social dos politicos,
a região teria algumas
candidaturas franciscanas.

-�os 16 candidatos dó Vale,
apenas um deles possui

ais de R$ 1 milhão em

"_"b ens, o suplente de senador
Udo Vagner (PP). Na maioria dos
outros casos, a soma do valor de
residências, veículos e outras parti
cipações financeiras não ultrapassa
os R$ 500 mil. Dois candidatos de
clararam não ter nenhum bem ao

TRE (Tribunal Regional Eleitoral).
Empresário do ramo gráfico, o

ex-deputado estadual Udo Wagner
(PP) declarou possuir R$l,7 milhão,

. entre ações, veículo e fundos de
investimentos. O candidato a su

plente se diz tranquilo com a docu

mentação entregue. "Eu apresentei
aquilo que eu tenho, está tudo de
acordo com o imposto de renda"

afirma. Udo Wagner acredita que a

divulgação serve para o eleitorado
fazer uma reflexão.

"Quem conhece o candidato
sabe se ele está falando a verdade
ou não quando os números são

mostrados", comenta.

Também empresário, o candi
dato a vice-governador Guido Bret
zke (PR) apareceu na parte de baixo
da lista. Bretzke declarou ter apenas
R$ 19 mil, fato que ganhou destaque
na mídia de todo o Estado. "A em

presa está no nome da família, por
isso não ficou nada comigo. Casa,
carro, não posso declarar algo que
oficialmente não é meu", explica.

Outro concorrente que ficou
entre os últimos é o também em

presário Humberto Grossl (PPS).
Ele declarou R$ 11.116,00 em bens.

Segundo o candidato, houve um

erro de digitação na declaração. "Os
. valores estão totalmente errados.

Nas eleições de 2008, os meus bens
somavam um pouco mais de R$ 500

mil", afirmou.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodoPovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Wagner lidera o ranking regional na declaração de bens

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES,
�f.:;:;;::� NOTEBOOKS, VfDEO GAMES, SERVIDORES, REDE E PERIFÉRICOS

Gameras Sansung e Sony com

10 e 12 mega pixels vários modelos
e cores somente R$ 449,00

Telefone
Sem fio Philips
C0140
R$139,00

Camera Sansung
Modelo ES-65 Camera Sony
R$ 399,00 OSC-S2100 R$ 399,00

Computador AMO Core 2.9 GHZ
Memória de 2 GS HO de 500 GR

Gravador de OVO e tela LCO de 19 lG
Só R$ 1249,00

Note Book Acer E627 2
GR de memória HO de
160 GR Gravador de OVO
e tela de 15 R$ 1449,00

Note book Acer Aspire 5538
4 Gb de memória tio 250 GS
Tela de 15.6lEO (super fina)
Só R$ 1699,00

Data: 28/08, das 8 ás 18h

Local: XP Jaraguá do Sul
.

Investimento: R$2f1J,OO I ooleto ou 10x no cartão

o mvestimento em, í;lções é do risco e rentabilidade pa�sada não é
garantia de rentab!hdade futura Na realizélção de operações r.om
lIerivauvos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores
investidos.

"
Quem conhece

o candidato
sabe se ele está

falando a verdade
ou não. quando
os números são

mostrados.
UDO WAGNER, CANDIDATO A

SUPLENTE DE SENADOR

"

Candidatos não
foram encontrados

O candidato a deputado fede
ral Airton Sudbrack (PT) e o esta

dual Caubi Pinheiro (PDT) não
declararam nenhum bem ao TRE

(Tribunal Regional Eleitoral).
Ambos não foram encontrados

pela reportagem do O Correio do
Povo para comentar o assunto.

Sudbrack atua como advogado
na região, já Caubi Pinheiro é ve

reador em Guaramirim.

Ivo Konell O)EM)

Dleter Janssei� (PP)
" '1/11

Natália Petry (PSB)
.

Jean Leutprecht (PC do B)

Carlos Chlodini (PMbB)

Evaldo Junckes (PT)

Guldo Bretzke (PR)

Caubi Pinheiro (P'DT)
i'O

'

suplente de seriaoo]
rt$ 1.727.60$,89

h_�

deputado federal
R$ 909.460,61
deputado estadual

R$ 631.830,07
deputado estadual
R..$"$9'l.�Gl,7� .;,

.f! �

deputada estadual

RS 217.281,00
députado federal

RS 186.91.2,75
-

deputado estadual

. f,f$ :LS1.S24174
.d,l�p�tad�: estad\.lai

, R$,:�J8.!.71' S�()q
, deputado estadual
R$ 92.877,72
deputado estadual

R$ 78.912,00

deputado estadual *

RS 11�166,OO
vlce-governador
RS 19.999,00
deputado federal

". ij!C'�'9U niQ ttl, .be

* Candidato afirma que houve erro de digitação na declaração.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Por Giovanni Ramos, interino gio,vanni@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
PIERO RAGAZZI

prefeito de Massaranduba, Mário
Fernando Reinke (PSDB), enviou um

comunicado à Câmara retirando o

..... projeto de lei que alterava os limites

geográficos do município, cedendo uma pe
quena comunidade para São João do Itape
riú. Reinke conta que visitou a localidade de
Ribeirão Jacaré e conversou com moradores
favoráveis e contrários à proposta.

"Diante de toda a polêmica, decidimos fa
zerum novo projeto. Haveráuma nova propos
ta de delimitação geográfica, que deve agradar

Sem apoiO
o ex-deputado estadual Dionei da

Silva (PT) vai apoiar o candidato de Blu
menau Décio Lima (PT) para reeleição à
Câmara Federal. Coordenador regional
da campanha de Ideli Salvatti (PT) ao go
verno, Dionei confirmou que não apoiará
o candidato local, Airton Sudbrack (foto).
"Conversei com o grupo de aliados e de
cidimos ajudar aquele que possui chan
ces reais de vitória", declarou.

Sem apoio (2)
Dionei da Silva não é o único petista

que vai apoiar Décio Lima em Jaraguá
do Sul. Outras lideranças como o verea

dor Justino da Luz também declararam

apoio ao blumenauense. "Ele teve um

comprometimento com o bairro Estrada
Nova, mas o candidato de Jaraguá não

será esquecido", afirma. Airton Sudbrack
não teve o apoio da executiva municipal
durante a convenção do partido. Apenas
Guaramirim apoiou.

Prestando contas
Os candidatos e comitês financeiros pre

cisam apresentar a partir de, hoje até terça
feira a primeira prestação de contas das

eleições. O TRE (Tribunal Regional Eleitoral)
exige um relatório parcial, detalhando os

recursos já recebidos e gastos com as cam

panhas. A divulgação dos dados será feita a

partir do dia 6 de agosto no site do TSE (Tri
bunal Superior Eleitoral).

FALA Aí!
Nós não iremos perder

tempo, além do que temos

apenas 90 dias para
concluir tudo.

Jí\�1'l�,'E fU:GlHiMftl.OiJi (Pc ,1�11IiB)il'
,aF.S�OE�H'fIDAO'DAsmjDEf�f1Es.r

a maioria. Provavelmente utilizaremos o asfal
to para fazer a divisão", conta o prefeito.

O projeto original sofreu duras críticas na

Câmara, principalmente pelos vereadores de

oposição José Ronchi (PP) e Mauro Bramor

ski (DEM). O ex-prefeito Odenir Deretti (PP)
também atacou a proposta. Das 17 famílias
da localidade, 10 são favoráveis à mudança
de cidade e sete são contra. Para oficializar,
os dois municípios precisam aprovar os pro
jetos, para depois ser encaminhado à As

sembleia Legislativa.

Urna bi mét
1111

ca
A cidade de São João Batista será a única

catarinense a receber a urna eletrônica bio
métrica nas eleições deste ano. O aparelho
permite a identificação do eleitor através da

impressão digital, diminuindo a possibilida
de de alguém votar por outra pessoa. Em ou

tubro' 60 municípios de 23 Estados receberão
a nova tecnologia. A expectativa é que a im

plantação em todo o país leve mais oito anos.

PIERO RAGAZZI

1111

"e a
Deve ser anunciado hoje o julgamento do primeiro caso de Ficha Limpa em

Santa Catarina. Trata-se do deputado federal João Pizzolatti (PP), candidato à ree

leição. Pizzolatti foi condenado por improbidade administrativa em 2007 em uma

ação movida pelo Ministério Público Estadual. O julgamento começou segunda
feira e o resultado apontava três votos a dois pela impugnação quando Sérgio Tor

res Paladino pediu vistas ao processo. Com base eleitoral no Médio Vale do Itajaí, Pi

zzolatti busca também votos na região. Mas, o PP doVale está apoiando a candidatura
de Dieter Janssen. O prefeito de Schroeder, Felipe Voigt, é o coordenador.

REUNIÃO
O secretário de Desenvolvimento Regional Lio Tironi (PSDB) informa que
o conselho regional fará uma reunião hoje, às 14h, na Aciag (Associação
Empresarial de Guaramirim). Na pauta, o Plano Catarinense de Habitação,
a apresentação do projeto Instância de Governança da região Norte,
voltado ao setor turístico, e o enquadramento do Programa Pró Emprego,
do Ministério do Trabalho. Haverá ainda, uma palestra sobre Horticultura
ministrada pelo engenheiro agrônomo Gilmar Jabowski.

ARQUIVOOCP
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Estaleiro em Biguaçu
onsiderações acerca da im

plantação de estaleiro da

empresa OSX na cidade de
....Bíguaçu, na Grande Floria

nópolis. Sob a falaciosa argumenta
ção esperta daqueles que só visam à

exploração lucrativa

inconsequente, sem

se preocuparem com

a vida e os aspectos
do meio ambiente,
grupos privados ou

políticos ganancio
sos deveriam ser

mais responsáveis
com as condições
naturais das cida
des litorâneas. Não
haverá dinheiro que
pague a degradação
de uma região costeira com reper
cussão negativa à fauna marinha e

à vida saudável de seus habitantes.
Esse pseudo "progresso desen

volvimentista" regional alegado, de
abertura de emprego, aumento de

arrecadação, incremento comer..

cial, desenvolvimento econômico e

tecnológico etc., com impacto irre
versível na natureza, nada mais é do

que uma falsa bandeira defendida

por aqueles que demonstram não
ter compromisso corri a integridade
e respeito da saúde do meio am

biente, cujas consequências negati
vas são hoje uma realidade.

Há muitas regiões costeiras ain
da inóspitas pelo Brasil, afastadas
dos centros urbanos, que deveriam
ser aproveitadas para essas indús
trias navais. Por que logo na costa

catarinense, tão bela e própria para
a exploração da indústria turística?'
Não há dinheiro que pague a degra-

dação do meio ambiente de uma

região litorânea de características

próprias ao turismo. Chega de tanta

degradação.
Planejamento sustentável do li

toral, como de outras áreas, é uma

forma dissimulada de

" enganar incautos, e já
conhecemos as suas

consequências nefas
tas no Brasil. O nosso

litoral urbano não

pode se transformar
mais em áreas de pa
las industriais degra
dantes para abrigar
o falso progresso e o

interesse capcioso de

grupos empresariais
e políticos.

Não basta a especulação imo
biliária irresponsável, gananciosa,
degradante de cidades como Bal
neário Camboriú, uma vergonha,
cuja administração pública (Pre
feitura e Câmera' de Vereadores)
é conivente com um aumento

populacional incompatível com

a sua capacidade de responder
com infraestrutura básica à ne

cessidade vital da cidade, a qual'
tem demolido morros para poder
atender à frota de carros fixos e de
fluxo temporário, quando deve

ria, para manter a sua qualidade
de vida, se preocupar com o seu

limite populacional sem degradar
o meio ambiente. A própria capital
catarinense, Florianópolis, é hoje
um exemplo negativo do "pseudo
progresso" com seus graves pr9-
blemas urbanos e sociais.

A própria capital
catarinense,

Flqrianópolis, é
hoje um exemplo

negativo do
"pseudoprogresso"

com seus graves
problemas urbanos

e sociais.

"

Julio César Cardoso, bacharel em
Direito e servidor federal aposentado

EorrORIAL

Fogo· cruzado
�... fogo cruzado entre os bombeiros voluntá

rios e militares parece um incêndio difícil
de ser apagado. A pressão sobre as corpo

...... rações voluntárias no Estado tem levado a

Abvesc (Associação Catarinense dos Bombeiros
Voluntários) a buscar apoio político. Deputados
estaduais chegaram a protocolar uma PEC (Pro
posta de Emenda à Constituição) para regula
mentar as atividades realizadas pelo CAT (Cen
tro de Atividades Técnicas) dos
Bombeiros Voluntários.

O objetivo é tentar acabar com

o impasse gerado por duas Adins
(Ações Diretas de Inconstitucio

nalidade), uma ajuizada em ca

çador e outra em Seara - onde os

militares foram os vencedores. As
duas ações alegam que o trabalho
dos voluntários seria irregular,
uma vez que os militares estão amparados pelo
artigo 108 da Constituição Estadual e por um de
creto estadual de 1994 para atuarem nas visto
rias ti análises técnicas.

Em Joinville, os bombeiros militares deixaram
de fazer a segurança contra incêndios no aeropor- .

to no mês passado e comunicaram que passariam
a fazer vistorias. Para o presidente da Abvesc, Ade-

mir Orsi, entende que a tarefa de realizar análises
, de projetos contra incêndios e vistorias, que já é
feita pela corporação voluntária, não tem neces

sidade de ser realizada também pelos bombeiros
militares. Segundo ele, o fato de os militares cobra
rem pelas vistorias é um outro argumento contra a

mudança no comando.
Em Iaraguá do Sul, a Abvesc também tem bus

cado apoio junto às entidades para garantir o fun-
cionamento do CAT. Mesmo
contando com uma estrutu

ra sólida e com uma equipe
reconhecida por prestar um

atendimento de excelência" o

município não deve ficar de
fora caso a decisão da Justiça
seja desfavorável aos voluntá
rios que atuam no Estado.

Em vez de brigar com as

corporações já existentes e bem estruturadas, os

militares poderiam voltar a atenção às' cidades
onde não há nenhum tipo de corporação. Este

impasse poderia ser resolvido se os militares de
cidissem atuar como parceiros no atendimento e

deixassem de tentar excluir os voluntários na reali

zação das vistorias. Isso evitaria a perigosa disputa
sobre quem é que detém mais poder.

DO LEITOR

Ampliação da licença-maternidade

A questão a ser

discutida é: qual
será o impacto dessa

mudança para o

mercado de trabalho,
em especial para a

mulher?

licença-maternidade é assegurada à
mulher trabalhadora devidamente em

pregada pela Constituição Federal de
1988. Trata-se de garantia que consiste

na concessão de licença remunerada de 120 dias

que pode ser gozada pela gestante a partir do úl
timo mês de gestação.

A recente Lei 11.770, de 9 de setembro de

2008, prorrogou o benefício em 60 dias, de forma
facultativa e mediante incentivo

fiscal, às empregadas de empre
sas que aderissem ao programa
"Empresa Cidadã".

No dia 7 de julho, o Sena
do aprovou, a PEC (Proposta de
Emenda à Constituição),que pode
tornar obrigatória a extensão da li

cença à gestante. A PEC ainda será
submetida a um segundo turno

de votação no Senado, sendo em

seguida encaminhada à Câmara.
A questão a ser .discutida é:

qual será o impacto dessa mudança para o mer

cado de trabalho, em especial para a mulher? �

Em diversos órgãos públicos, a licença-ma
ternidade já foi estendida com sucesso. Entre

tanto, é impossível fechar os olhos para as grí-"

tantes diferenças entre as carreiras públicas e

aquelas desenvolvidas na iniciativa privada. O

ingresso "na carreira pública realizado (em regra) ,

por meio de concursos e a estabilidade tornam a

situação da mulher bem menos frágil.
Do ponto de vista da saúde pública, é indis

cutível que a amamentação regular e exclusiva
.

durante os seis primeiros meses de vida é uma

vantagem. Outra vantagem da licença-materni
dade de 180 dias seria o possível retorno de mu

lheres mais produtivas no desempenho de suas

funções e a diminuição das faltas e atrasos.

Contudo, apesar da crescente conquista de es

paço das mulheres no mercado de trabalho, o fato
de se afastarem de suas incumbências por meio
ano pode fazer com que enfrentem o desinteresse

das empresas em sua contratação,
ou, ainda, pode fazer que sejam
vistas como dispensáveis em seu

retorno após longo período de
afastamento.

As situações que conciliam
essas duas facetas da questão
parecem mais equilibradas. O
retorno da mulher ao trabalho,
decorridos os 120 dias usuais, de
forma gradual (em jornadas par
ciais), o auxílio do trabalho nos

moldes "home office" e a dispo
nibilidade de berçários instalados nos locais de
trabalho para que a mãe possa amamentar seu

bebê em intervalos regulares, poderiam ser ma

neiras sensatas de se ajustar a problemática.
-

É possível que o desaquecimento dos merca

dos para a mulher seja apenas um mal transitó
rio a ser transposto até que a sociedade compre
enda e se adapte à nova garantia, não focando
o bem estar das mães, mas, principalmente, a

saúde das crianças.

"

"

Daniela Laubé Zarza Santos,
advogada de Direito do Trabalho
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Definido nome do

presidente da CCO
Empresário Alcides Pavanello aceitou convite da prefeita
JARAGUÁ DO SUL

Um novo passo para a

realização da Schützen
foi dado ontem, com a

definição do presidente
da CCO (Comissão Central
Organizadora) .

empresário Alcides Pava
nello aceitou o convite feito

pela prefeita Cecília Konell
.... e confirmou a participação
no grupo de' trabalho que está or

ganizando a festa. Já o presidente
de honra da CCO é o também em

presário e idealizador da Schüt-

Custo e formato
serão decididos
estasemana

zenfest, Ademar Duwe - que foi vi

ce-prefeito na gestão de Ivo Konell
entre 1989 e 1993 e teve "seu nome

anunciado no fim da semana pas
sada. O evento está marcado para
acontecer de 7 a 12 de outubro.

Pavanello disse que aceitou o

desafio porque considera a Festa
dosAtiradores umpatrimônio da ci
dade. Ele acredita que tem a experi
ência necessária para auxiliar na or

ganização do evento. O empresário
já ocupou o cargo de presidente da
CCO em outras edições da Schützen
e foi presidente de sociedade de tiro
e de outras entidades do municí

pio. "Não podemos deixar que uma

festa como esta morra por causa de

coisas que ocorreram no passado",
disse, referindo-se à edição.de 2009,
que registrou prejuízo de R$ 460 mil.

A escolha dos coordenadores
das comissões da CCO irá acontecer

em uma reunião amanhã de ma

nhã Entre os integrantes convída-.
dos estão secretários da Prefeitura
e representantes de sociedades de
tiro e entidades como CPL (Centro
de Profissionais Liberais), Acijs (As
sociação Empresarial de Jaraguá do

Sul), Apevi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do Ita

pocu), entre outras.

• Dailne langbelini
geral@ocorreiodopovo.com.br

O formato da festa e o inves
timento necessário são pontos
que deverão ser definidos esta

semana.' Ontem à noite, repre
sentantes da Acstvi (Associação
dos Clubes e Sociedades de Tiro
do Vale do Itapocu) se reuniram

para decidir se participam ou

não do evento. Segundo o presi
dente da associação, Celso Hil
le, o resultado da reunião será

divulgado hoje.
Há duas semanas, a Acstvi op

tou em não participar da orga
nização da festa, mas alguns re

presentan tes decidiram rever

a decisão depois que à Prefei
tura reabriu o diálogo com as

sociedades, responsáveis pe
los desfiles e estantes de tiro.
Na semana passada, a prefeita
Cecília Konell informou que
foi oferecido um cachê de R$ 6
mil para cada sociedade. que es-

tiver no desfile. "Não podemos deixar que uma festa como esta morra", afirma_Pavanello

EDITAIS DE LICITAÇÃO" DEVERÃO SER PUBLICADOS ATÉ O PRÓXIMO DIA 10

Equipe corre contra o tempo
Como faltam apenas três meses

para a Schützen, a CCO terá que
correr contra o tempo para organi
zar tudo. O projeto para lançamen
to das licitações que escolherão os

fornecedores de bebida, comida e

das barracas ainda está em fase de

elaboração. Segundo Pavanello, a

publicação de todos os editais deve
acontecer até o dia 10 de agosto.

O foco exclusivo na tradição
germânica será uma das princi
pais novidades na edição deste
ano. Pavanello informa que apenas
bandas com música típica alemã
serão

.

contratadas, diferente do

ano passado quando foram reali
zados shows nacionais. De acordo
com o empresário, shows já foram

pré-agendados com 19 bandas e

as atrações serão confirmadas até

sexta-feira, 30. A expectativa é de

que de 12 a 15 grupos musicais par
ticipem da festa.

Homem de 66 anos é preso
porvenda ilegal de remédios

JARAGUÁ DO SUL
Um homem de 66 anos foi

preso por volta das 11h30 de
ontem por vender remédios
abortivos e estimulantes sexu

ais sem a autorização da Anvisa

(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária). Luiz Nicolini comer

cializava os remédios na pró
pria casa, no bairro Vila Lenzi.
Ele está no Presídio Regional.

De acordo com o delegado
Adriano Spolaor, a prisão acon

teceu durante o cumprímen
to de um mandado de busca e

apreensão expedido pela Jus
tiça. A determinação judicial
aconteceu a partir de denúncias
anônimas sobre a irregularida
de. No local, a polícia recolheu
seis cartelas do abortivo Citotec
e dez cartelas dos estimulantes
sexuais Viagra e Rigix.

Para a polícia, Nicolini dis
se que vendeu os remédios

para três pessoas e que com

prou os medicamentos de u�
homem que. teria trazido as

cartelas do Paraguai. Se con

denado' ele poderá cumprir
pena de dez a 15 anos de pri
são por venda ilegal de me

dicamentos. A Polícia Civil
também vai tentar identificar

quem seria o homem que teria

repassado os remédios, que
deverá responder por contra

bando e descaminho.

o Ministério Público, por intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa
do Consumidor, ingressou com ação coletiva de consumo contra a empresa
Arrows Petróleo do Brasil Ltda., sendo certo que deste processo foi proferida
a seguinfe sentença:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação coletiva para tornar defi
nitiva a decisão de fI. 119 que proibiu a demandada de fornecer produtos combus
tíveis a postos revendedores que exibam marca, cores e identificação visual de

qualquer outra empresa distribuidora diversa, devendo se certificar que os postos
de bandeira branca estejam atendendo ao disposto no art. 3° da Lei nO 11.587/01,
exibindo o nome da Arrows Petróleo do Brasil Ltda. como distribuidora, sob pena
de multa de R$ 100.000,00" para cada caso de descumprimento. Outrossim, con

deno a ré ao pagamento de indenização que fixo em R$ 40.000,00, a ser revertida

para o Fundo dos Bens Lesados pelos danos patrimoniais e morais coletivamente
causados aos consumidores difusamente considerados, bem como condeno a de
mandada à obrigação de publicar, no prazo de quinze dias após o trânsito em jul
gado da sentença, as suas expensas, em pelo menos dois jornais de grande circu

lação estadual, em dez dias intercalados, nas dimensões de 15cmx15cm, a parte
dispositiva da presente sentença condenatória a fim de que os consumidores dela

,
.

tomem ciência, com a informação antecedente de que se trata de decisão proferida
pela 15a Vara Cível - 2° Juizado - de Porto Alegre em ação coletiva de consumo

ajuizada pelo Ministério Público contra Arrows Petróleo do Brasil Ltda. Em caso de

descumprimento da obrigação de publicação antes aludida, incidirá multa diária no

valor de R$ 1.000,00, valor este a ser destinado ao Fundo de Reconstituição dos
Bens Lesados, na forma do' art. 13 da Lei nO 7.347/85.
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fogecruzado.FORA!
_... fogo cruzado entre os bombeiros voluntá

rios e militares parece um incêndio difícil
de ser apagado. A pressão sobre as corpo

....", rações voluntárias no Estado tem levado a

Abvesc (Associação Catarinense dos Bombeiros
Voluntários) a buscar apoio político. Deputados
estaduais chegaram a protocolar uma PEC (Pro
posta de Emenda à Constituição) para regula
mentar as atividades realizadas pelo CAT (Cen
tro de Atividades Técnicas) dos
Bombeiros Voluntários.

O objetivo é tentar acabar com

o impasse gerado por duas Adins
(Ações Diretas de Inconstitucio
nalidade), uma ajuizada em ca

çador e outra em Seara - onde os

militares foram os vencedores. As
duas ações alegam que o trabalho
dos voluntários seria irregular,
uma vez que os militares estão amparados pelo
artigo 108 da Constituição Estadual e por um de
creto estadual de 1994 para atuarem nas visto
rias e análises técnicas.

Em Joinville, os bombeiros militares deixaram
de fazer a segurança contra incêndios no aeropor-

_

to no mês passado e comunicaram que passariam
a fazer vistorias. Para opresidente da Abvesc, Ade-

mir Orsi, entende que a tarefa de realizar análises
. de projetos contra incêndios e vistorias, que já é
feita pela corporação voluntária, não tem neces

sidade de ser realizada também pelos bombeiros
militares. Segundo ele, o fato de os militares cobra
rem pelas vistorias é um outro argumento contra a

mudança no comando.
Em Jaraguá do Sul, a Abvesc também tem bus

cado apoio junto às entidades para garantir o fun-
cionamento do CAT. Mesmo
contando com uma estrutu
ra sólida e com uma equipe
reconhecida por prestar um

atendimento de excelêncía o

município não deve ficar de
fora caso a decisão da Justiça
seja desfavorável aos voluntá
rios que atuam no Estado.

Em vez de brigar com as

corporações já existentes e bem estruturadas, os

militares poderiam voltar a atenção às cidades
onde não há nenhum tipo de corporação. Este

impasse poderia ser resolvido se os militares de
cidissem atuar como parceiros no atendimento e

deixassem de tentar excluir os voluntários na reali
zação das vistorias. Isso evitaria a perigosa disputa
sobre quem é que detém mais poder.

I

DO LEITOR

Estaleiro em Biguaçu
--onsiderações acerca da im

plantação de estaleiro da

empresa OSX na cidade de
...lIIItSiguaçu, na Grande Floria
nópolis: Sob a falaciosa argumenta
ção esperta daqueles que só visam à

exploração lucrativa
inconsequente, sem

se preocuparem com

a vida e os aspectos
do meio ambiente,
grupos privados ou

políticos ganancio
sos deveriam ser

mais responsáveis
com as condições
naturais das cida
des litorâneas. Não
haverá dinheiro que
pague a degradação
de uma região costeira com reper
cussão negativa à fauna marinha e

à vida saudável de seus habitantes.
Esse pseudo "progresso desen

volvimentista" regional alegado, de
abertura de emprego, aumento de

arrecadação, incremento comer

cial, desenvolvimento econômico e

tecnológico etc., com impacto irre
versível na natureza, nada mais é do

que uma falsa bandeira defendida
por aqueles que demonstram não
ter compromisso com a integridade
e respeito da saúde do meio am

biente, cujas consequências negati
vas são hoje uma realidade.

Há muitas regiões costeiras ain
da inóspitas pelo Brasil, afastadas
dos centros urbanos, que deveriam
ser aproveitadas para essas indús
trias navais. Por que logo na costa

catarinense, tão bela e própria para
a exploração da indústria turística?
Não há dinheiro que pague a degra-

dação do meio ambiente de uma

região litorânea de características
próprias ao turismo. Chega de tanta

degradação.
Planejamento sustentável do li

toral, como de outras áreas, é uma

forma dissimulada de
DOLErrOR

Ampliação da licença-maternidade" enganar incautos, e já
conhecemos as suas

consequências nefas
tas no Brasil. O nosso

litoral urbano não

pode se transformar
mais em áreas de pa
las industriais degra
dantes para abrigar
o falso progresso e o

interesse capcioso de

grupos empresanais
e políticos.

Não basta a especulação imo
biliária irresponsável, gananciosa,
degradante de cidades como Bal
neário Camboriú, uma vergonha,
cuja administração pública (Pre
feitura e Câmera' de Vereadores)
é conivente com um aumento

populacional incompatível com

a sua capacidade de responder
com infraestrutura básica à ne

cessidade vital da cidade, a qual
tem demolido morros para poder
atender à frota de carros fixos e de
fluxo temporário, quando deve
ria, para manter a sua qualidade
de vida, se preocupai com o seu

limite populacional sem degradar
o meio ambiente. A própria capital
catarinense, Florianópolis, é hoje
um exemplo negativo do "pseudo
progresso" com seus graves pro
blemas urbanos e sociais.

A própria capital
catarinense,

Florianópolis, é
hoje um exemplo

negativo do
"pseudoprogresso"

com seus graves
problemas urbanos

e sociais.

licença - maternidade é assegurada à
mulher trabalhadora devidamente em

pregada pela Constituição Federal de
1988. Trata-se de garantia que consiste

na concessão de licença remunerada de 120 dias
que pode ser gozada pela gestante a partir do úl
timo mês de gestação.

A recente Lei 11.770, de 9 de setembro de
2008, prorrogou o benefício em 60 dias, de forma
facultativa e mediante incentivo
fiscal, às empregadas de empre
sas que aderissem ao programa
"Empresa Cidadã".

No dia 7 de julho, o Sena
do aprovou, a PEC (Proposta de
Emenda à Constituição) que pode
tornar obrigatória a extensão da li

cença à gestante. A PEC ainda será
submetida a um segundo turno
de votação no Senado, sendo em

seguida encaminhada à Câmara.
A questão a ser discutida é:

qual será o impacto dessa mudança para o mer

cado de trabalho, em especial para a mulher? '

Em diversos órgãos públicos, a licença-ma
ternidade já foi estendida com sucesso. Entre
tanto, é impossível fechar os olhos para as grí-.,

tantes diferenças entre as carreiras públicas e

aquelas desenvolvidas na iniciativa privada. O

ingresso na carreira pública realizado (em regra) ,

por meio de concursos e a estabilidade tornam a

situação da mulher bem menos frágil.
Do ponto de vista da saúde pública, é indis

cutível que a amamentação regular e exclusiva
.

durante os seis primeiros meses de vida é uma

vantagem. Outra vantagem da licença-materni
dade de 180 dias seria o possível retorno de mu

lheres mais produtivas no desempenho de suas

funções e a diminuição das faltas e atrasos.

Contudo, apesar da crescente conquista de es

paço das mulheres no mercado de trabalho, o fato
de se afastarem de suas incumbências por meio
ano pode fazer com que enfrentem o desinteresse

das empresas em sua contratação,
ou, ainda, pode fazer que sejam
vistas como dispensáveis em seu

retorno após longo período de
afastamento.

As situações que conciliam
essas duas facetas da questão
parecem mais equilibradas. O
retorno da mulher ao trabalho,
decorridos os 120 dias usuais, de
forma gradual (em jornadas par
ciais), o auxílio do trabalho nos

moldes "home office" e a dispo-
nibilidade de berçários instalados nos locais de

. trabalho para que a mãe possa amamentar seu

bebê em intervalos regulares, poderiam ser ma

neiras sensatas de se ajustar a problemática..
É possível que o desaquecimento dos merca

dos para a mulher seja apenas um mal transitó
rio a ser transposto até que a sociedade compre
enda. e se adapte à nova gararitia, não focando
o bem estar das mães, mas, principalmente, a

saúde das crianças.

"
"

A questão a ser

discutida é: qual
será o impacto dessa

mudança para o

mercado de trabalho,
em especial para a

mulher?

"

Daniela Laubé Zarza Santos,
advogada de Direito do TrabalhoJulio César Cardoso, bacharel em

Direito e servidor federal aposentado
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Definido nome do

presidente da CCO
Empresário Alcides Pavanello aceitou convite da prefeita
JARAGUÁ DO SUL

Um novo passo para a

realização da Schützen
foi dado ontem, com a

definição do presidente
da CCO (Comissão Central
Organizadora) .

empresário Alcides Pava
nello aceitou o convite feito

pela prefeita Cecília Konell
...... e confirmou a participação
no grupo de trabalho que está or

ganizando a festa. Já o presidente
de honra da CCO é o também em

presário e idealizador da Schüt-

Custo e formato
serão decididos
estasemana

zenfest, Ademar Duwe - que foi vi
ce-prefeito na gestão de Ivo Konell
entre 1989 e 1993 e teve 'seu nome

anunciado no fim da semana pas
sada. O evento está marcado para
acontecer de 7 a 12 de outubro.

Pavanello disse que aceitou o

desafio porque considera a Festa
dosAtiradores umpatrimônio da ci
dade. Ele acredita que tem a experi
ência necessária para auxiliar na or

ganização do evento. O empresário
já ocupou o cargo de presidente da
CCO emoutras edições da Schützen
e foi presidente de sociedade de tiro
e de outras entidades do municí

pio. "Não podemos deixar que uma

festa como esta morra por causa de

coisas que ocorreram no passado",
disse, referindo-se à edição de 2009,
que registrou prejuízo de R$ 460 mil.

A escolha dos coordenadores
das comissões da CCO irá acontecer

em uma reunião amanhã de ma

nhã. Entre os integrantes convída-.
dos estão secretários da Prefeitura
e representantes de sociedades de
tiro e entidades como CPL (Centro
de Profissionais Liberais), Acijs (As
sociação Empresarial de Jaraguá do

Sul), Apevi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do Ita

pocu), entre outras.

• Daiane langhelini
geral@ocorreiodopovo.com.br

O formato da festa e o inves
timento necessário são pontos
que deverão ser definidos esta

semana.' Ontem à noite, repre
sentantes da Acstvi (Associação
dos Clubes e Sociedades de Tiro
do Vale do Itapocu) se reuniram

para decidir se participam ou

não do evento. Segundo o presi
dente da associação, Celso Hil

le, o resultado da reunião será

divulgado hoje.
Há duas semanas, a Acstvi op

tou em não participar da orga
nização da festa, mas alguns re

presentantes decidiram rever

a decisão depois que à Prefei
tura reabriu o diálogo com as

sociedades, responsáveis pe
los desfiles e estantes de tiro.
Na semana passada, a prefeita
Cecília Konell informou que
foi oferecido um cachê de R$ 6

mil para cada sociedade. que es-

tiver no desfile. "Não podemos deixar que uma festa como esta morra", afirma,Pavanello

.

EDITAIS DE LICITAÇÃO DEVERÃO SER PUBLICADOS ATÉ O PRÓXIMO DIA 10

Equipe corre contra o tempo
Como faltam apenas três meses

para a Schützen, a CCO terá' que
correr contra o tempo para organi
zar tudo. O projeto para lançamen
to das licitações que escolherão os

fornecedores de bebida, comida e

das barracas ainda está em fase de

elaboração. Segundo Pavanello, a

publicação de todos os editais deve
acontecer até o dia IOde agosto.

O foco exclusivo na tradição
germânica será uma das princi
pais novidades na edição deste
ano. Pavanello informa que apenas
bandas com música típica alemã
serão contratadas, diferente do

ano passado quando foram reali
zados shows nacionais. De acordo
com o empresário, shows já foram

pré-agendados com 19 bandas e

as atrações serão confirmadas até

sexta-feira, 30. A expectativa é de

que de 12 a 15 grupos musicais par
ticipem da festa.

Homem de 66 anos é preso
porvenda ilegal de remédios

JARAGUÁ DO SUL
Um homem de 66 anos foi

preso por volta das l1h30 de
ontem por vender remédios
abortivos e estimulantes sexu

ais sem a autorização da Anvisa

(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária). Luiz Nicolini comer

cializava os remédios na pró
pria casa, no bairro Vila Lenzi.
Ele está no Presídio Regional.

De acordo com O' delegado
Adriano Spolaor, a prisão acon

teceu durante o cumprimen
to de um mandado de busca e

apreensão expedido pela Jus
tiça. A determinação judicial
aconteceu a partir de denúncias
anônimàs sobre a irregularida
de. No local, a polícia recolheu
seis cartelas do abortivo Citotec
e dez cartelas dos estimulantes
sexuais Viagra e Rigix.

Para a polícia, Nicolini dis
se que vendeu os remédios

para três pessoas e que com

prou os medicamentos de um
,

homem que, teria trazido as

cartelas do Paraguai. Se con

denado' ele poderá cumprir
pena de dez a 15 anos de pri
são por venda ilegal de me

dicamentos. A Polícia Civil
também vai tentar identificar

quem seria o homem que teria

repassado os remédios, que
deverá responder 'por contra

bando e descaminho.

o Ministério Público, por intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa
do Consumidor, ingressou com ação coletiva de consumo contra a empresa
Arrows Petróleo do Brasil Ltda., sendo certo que deste processo foi proferida
a seguinfe sentença:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação coletiva para tornar defi
nitiva a decisão de fi. 11� que proibiu a demandada de fornecer produtos combus
tíveis a postos revendedores que exibam marca, cores e identificação visual de

qualquer outra empresa distribuidora diversa, devendo se certificar que os postos
de bandeira branca estejam atendendo ao disposto no art. 3° da Lei nO 11:587/01,
exibindo o nome da Arrows Petróleo do Brasil Ltda. como distribuldora, sob pena
de multa de R$ 100.000,00' para cada caso de descumprimento. Outrossim, con

deno a ré ao pagamento de indenização que fixo em �$ 40.000,00, a ser revertida

para o Fundo dos Bens Lesados pelos danos patrimoniais e morais coletivamente
causados aos consumidores difusamente considerados, bem como condeno a de
mandada à obrigação de publicar, no prazo de quinze dias após o trânsito em jul
gado da sentença, as suas expensas, em pelo menos dois jornais de qrandecircu
lação estadual, em dez dias intercalados, nas dimensões de 15cmx15cm, a parte
dispositiva da presente sentença condenatória a fim de que os consumidores dela
tomem ciência, com a informação antecedente de que se trata de decisão proferida
pela 15a Vara Cível - 2° Juizado - de Porto Alegre em ação coletiva de consumo

ajuizada pelo Ministério Público contra Arrows Petróleo do Brasil Ltda. Em caso de

descumprimento da obrigação de publicação antes aludida, incidirá multa diária no

valor de R$ 1.000,00, valor este a ser destinado ao Fundo de Reconstituição dos
Bens Lesados, na forma do art. 13 da Lei nO 7.347/85.
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Nessas férias, alguns pais
vão poder ter um pouco
de descanso: a bagunça
foi transferida para os

espaços cedidos para
a realização do projeto
"Sonho de Férias".
/

....� sétima edição do progra
ma, que todos os anos pro
move diversão e atividades

......leducativas para 100 crianças
da rede municipal de ensino, entre 8
e 9 anos. Este ano, são os alunos da
Alberto Bauer, Max Schubert e Cris
tina Marcatto que participani da co

lônia de férias.
Uma dessas crianças é Leo

nardo Rosa, de 9 anos, que está no

programa pela segunda vez. No ano

passado, ele venceu o concurso de.

redação, que é realizado sempre no

último dia do Sonho de Férias. "Era
sobre a própria colônia. E de prêmio
eu ainda ganhei um kit escolar", re

lembra o garoto. Para ele, a diversão
não poderia ser maior. "Tá ótimo,
gosto dos jogos e da gincana. Gosto
de vir aqui", conta Leonardo.

A. abertura aconteceu ontem,
na Faculdade Jangada. Além=das

.

brincadeiras promovidas por cerca

de 30 instrutores, as crianças ainda
viram reproduções. das partes do
corpo humano no laboratório de

JARAGUÁ DO SUL
Nove meses de preparação,

aprendizado, dedicação ao tra

balho' horas tentando colocar as

ideias no papel e, agora, a satisfa-
. ção de ver o resultado. A sensação
de dever cumprido é dos "cineas
tas-adolescentes" atendidos pelo
programa Medidas Socioeducati
vas, e de Ieíson Heiler, que coor

denou a produção do curtametra

gem LN.I.C.I.A.LS.
O projeto inicial foi do pró

prio Ieison, que
é funcionário

do Cras (Centro de Referência
da Assistência Social) e decidiu
incrementar a lista de atividades
oferecidas a adolescentes que
cumprem medidas socioeducati
vas devido a algum ato infracional.

Pouco mais de trinta meninos
e. meninas tiveram a oportuni-

PIERO RAGAZZI

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 28 de julho de 2010

I

Três dias de pura diversão
Projeto reúne 100 crianças para participar de brincadeiras e palestras educativas

anatomia e visitaram a biblioteca da

instituição. E como a recreação não
é o único objetivo, a parceria com os

Bombeiros Voluntários e a Fujama
garante as palestras educativas e

orientações sobre o meio-ambien
te, saúde e higiene.

As escolas que participam do
.

projeto são escolhidas pela Secre
taria da Educação, e a intenção
é que todas sejam incluídas no

rodízio. Apesar de o número de

cnanças parecer pequeno, a quan
tidade foi escolhida para garantir o

atendimento a todos .

"
Assim que todas tiverem
participado, voltaremos a

chamar as primeiras escolas.
TACIANA MA10SS0,

ORGANIZADORA

"
"É questão de estrutura, para

poder organizar. Assim que todas
tiverem participado, voltaremos a

chamar as primeiras escolas", ex

plica a organizadora Taciana Fenilli
Matosso, da Acijs (Associação Em

presarial de Iaraguá do Sul), uma das _

instituições idealizadoras do proje
to. Hoje e amanhã, as crianças serão
recebidas na Arweg e na Recreativa
Duas Rodas, respectivamente, para
um passeio por trilhas ecológicas e

continuação das atividades.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo�com.br Na tarde de ontem, as crianças do projeto participaram de brincadeiras na Faculdade Jangada

LESCE ZE FILME INSPIRADOS NA PRÓPRIA HISTÓRIA

dade de participar diretamente
de alguns - se não de todos - os

processos de produção de um

curtametragem, desde a criação
do roteiro até os testes com os

atores e a finalização. Contando
os recursos captados através do
FIA (Fundo da Infância e Adoles-

.

cência) e o patrocínio da iniciati
va privada, o orçamento final da

produção somou R$ 14 mil.
Na primeira fase, que tam

bém serviu como uma, espécie de

adaptação, Ieison ensinou as no

ções básicas de enquadramento,
linguagem audiovisual e apresen
tou os equipamentos. "No começo
eles ficavam desconfiados, não
sabiam se ia mesmo acontecer.

Depois, em compensação, a em

polgação foi incrível. É fantástico
ver algo puramente abstrato..�e..

concretizar", relembra o diretor e

coordenador do projeto.
O filme, que tem como per

sonagens principais dois ado
lescentes em situação financei
ra extremamente opostas - mas

que sofrem com a mesma vulne
rabilidade - ainda trata de temas

.secundários, como a ausência da
defensoria pública e a redução
da maioridade penal.

O lançamento do curta

acontece, nesta sexta-feira, 30
de julho, às 19h30 no CPL (Cen
tro de Profissionais Liberais). O
evento é gratuito.

-

Gurtametragem será lançado nesta sexta-fera

Cerca de 30
adolescentes se

envolveram com todos os

.processos de produçâo ,
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Mamães: nada de

jogar o .leíte fora
I'

Os bebês prematuros do Hospital Jaraguá precisam dele '

.

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

Para um neném crescer

forte'ele precisa se

alimentar. Mas, qual o

alimento perfeito aos

recém-nascidos? ,

, .

certou quem pensou no

leite materno. Pois é com

ele que o Hospital e Ma
ternidade Iaraguá nutre

os pequenos, inclusive, quando
eles precisam dos cuidados espe-

.

cíficos da Unidade de Terapia In
tensiva. Mesmo sem as mamães

por perto, os bebês internados sa

ciam a fome através do líquido.
No entanto, isso só é possí

vel por 'causa do Banco de Leite
mantido pela instituição. Inau

gurado em 2007, ele evita o uso
, de material industrializado e" as ..

sim, acelera o ganho de peso das

crianças incubadas. "O custo / -

benefício não tem comparação",
,

comenta 'a supervisora Marisa
Hoffmeister.

,

,

O trabalho começa naobten
'ç'ão do mantimento. para garan- ,

tir os estoques, é preciso colabo-
. ração. Basta retirar os excessos,

.mantê-los refrigerados em casa e
uma vez por semapa, a equipe os

busca. O exemplo vem de Denise

Breda, 29. Mãe de Lara, que nas
ceu de 34 semanas na quarta-fei
ra passada, ela retira cinco copos.
de leite por dia. Além de susten

tar a filha, ainda doa' as sobras a

outros prematuros. Atualmente,
c-erca de 20 pessoas contribuem
com a iniciativa.

SEM ESTOQUE
.

O volume, de acordo com a,

supervisora, ,é suficiente' para
atender .à demanda. Entretan

to, não existe folga. "Temos uma

quantidade grande de mulheres
de outras cidades que não' po
dem ficar o tempo todo com os

filhos amamentando-os", expli
ca. Nesses casos, a solução é 9

-

acervo' do Banco.

Quem quiser cooperar deve
entrar em contato pelos telefo
nes (47) 3274-3000 e 3274-3053.
O horário de atendimento vai das
7h às 19h;

• Kelly Erdmann
,

kelly@ocorreiodopovo.com.br

, Depois de processado, leite alimenta nenês que ainda estão internados

AMAMENTAÇ
·Incentivo às mães

Nos dias 5, 6 e 7 de agosto, o Hospital Iaraguá vai chamar a atenção
das mamães dacidade para a Semana Mundial de Aleitamento Mater

, no. Com um estande no Shopping Breithaupt, a equipe da entidade pre
tende dar informações sobre a importância da amamentação.. "

E:ST UI:

Faltam vidros .

o ,E, N fl�/n H

Procon sem fiscal
Além de manter o estoque de

leite materno, o Banco do Hos

pital Iaraguá também precisa ter

sobra de vidros para o armaze

namento do líquido. Por isso, a

instituição necessitade doações.
De acordo com a supervisora
Marisa Hoffmeister, as embala

gens comportam 500 mililitros
e, geralmente, são usadas para.
guardar maio_nese.

O Procon de Jaraguá do Sul está
sem fiscal. É qu_e o único funcioná
rio responsável pelo cargo pediu
exoneração na semana passada.
Segundo' o diretor do órgão, Vol-

'

mir Eloi, a situação não prejudi-
'

cou os atendimentos, pois outros

servidores assumiram o serviço.
A função será ocupada por um

concursado. A pessoa deve assu

mi-la no início de agosto.

PIERO RAGAZZI

Curso do Senai vai repassar diversos conceitos de eletromecânica
.

.

Senai oferece curso para
pessoas com deficiências

,JARAGUÁ DO -SUL
Estão abertas até a próxima

sexta-feira, 30 de julho, as inscrições
. .para o curso que vai transformar

portadores de deficiências em ope-
.

radares eletromecânícos, A iniciati
va é do' Senai (Serviço Nacional de

Aprendizagem' Industrial); de Iara
guá do Sul, em parceria com aWeg.

. .Conforme Fernanda Vitkoski,
a instituição oferece 16 vagas dis

poníveis a quem busca profissio
naíização e planeja se inserir 'no

mercado de trabalho. No momen

to 'da matrícula, todos os interes
sados passam por uma entrevista.

'

Apesar disso, a capacitação é total
mente gratuita.

As aulas vão acontecer duas'
vezes por semana, preferencial- .

mente, nas terças e quintas-feiras.
O horário será das 14h30 as 17h30 .

Além dos conceitos de eletrici
dade, desenho técnico e de ins
'trumentos de medição, o curso

ainda conta com palestras moti
vacionais e noções de prevenção
de acidentes e de preservação am-

.

biental, Ele inicia em 31 de agosto.
.

e segue até o mês de julho de 2011.
,

Os cadastros devem ser. feitos

pelo telefone (47) 3372-9500..São
aceitas somente as inscrições de'

pessoas com mais de 16 anos de
idade e que tenham completado o

Ensino Fundamental.
-

WEGS.A .

COMPANHIA ABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS INTERMEDIARIOS

Comunicamos aos Senhores Acionistas, que o Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 27/07/2010,.deliberou
o pagamento de "Dividendos Intermediários", a seguir descrito: 1) VALOR O valor total dos Dividendos a serem distribuídos é
de R$ 66.436.838 sendo R$ 0,1070 por ação, beneficiando os acionistas que se acharem inscritos nos registros da Sociedade
em 27/07/2010, e após esta data, serão considerados "Ex-Dividendos". Não haverá incidência.do Imposto de Renda na

Fonte para o pagamento de dividendos aos acionistas. 2) DATA DO PAGAMENTO Os pagamentos serão realizados a partir de
11/08/2010,3) EVENTOS JÁ DELIBERADOS Além dos Dividendos mencionados no tem 1, a companhia aprovou Os seguintes
eventos a serem oaoos a partir de 11/08/2010:

Evento Aprovação Data Pagamento Valor Bruto p/ação
__

Valor Liquido pfação
....----"�

Juros s/Capital Próprio -RCA de 29/6/201�_
'

11/8/2010 R$ 0,058823529 R$ 0,050000000
Juros s/Capital Próprio RCA de 23/3/2010 11/8/2010 ,R$ 0.050588235 R$ 0,043000000

4) FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO a) Os proventos relativos às ações custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e

Custódía (CBLC) serão pagos à mesma, que os repassará aos acionistas titulares por intermédio das Cerretoras Depositantes.
b) Os proventos relativos às ações custodiadas na instituição financeira depositária Bradesco serão: i) Creditados em .conta
bancária indicada pelo acionista, se houver. ii) Pagos diretamente aos acionistas, que deverão apresentar-se na AGENCIA
BRÂDESCO de sua preferência, munidos "AVISO PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE AÇOES ESCRITURAIS" (enviado
por via postal) e da seguinte documentação: - Pessoa física: Cópia autenticada do Documento de Identidade e CPF; - Pessoa
jurídica: Cópia autenticada do GNPJ/MF, contrato social consolidado e atuajizado ou estatuto social. O estatuto social deve

_

estar atualizado com a ata da assembléia que elegeu a diretoria em exercício, Os sõclos-çereotes ou diretores com poderes
para representar a sociedade devem apresentar cópia autenticada da carteira de identidade e CPF. Quando da representação
por procuração. será necessáría a apresentação do respectivo instr_umento de mandato público e as cópias autenticadas
da carteira de identidade e CPF do(s) procurador(es). 5) INFORMAÇOES COM�LEMENTARES Informações mais detalhadas
poderão ser .obüdas na instituição financeira depos�ária Bradesco, Departamento de Ações e Custódia - 'Cidade de Deus,
osasco (SP). Telefone 11 3684-9495 ou diretamente na sede da WE� SA, Avenida Prefe�o waldemar Grubba, n,O 3.300, ÇEP
89.256-900, Jaraguá do Sul, SC, Telefone 47 3276-6973. JARAGUA DO SUL (SC), 27 dejulho de 2010 A ADMINISTRAÇAO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dois assaltantes são.detidos
JARAGUÁ DO SUL-

'Mais um assalto a

estabelecimento
comercial foi registrado

.

na manhã de ontem, Desta
· vez, o crime aconteceu no

bairro Vila lenzi.
. .

...... e acordo com informa-

ções
.

da Polícia Militar,
José Adriano da Silva

_,." Barbosa, 18 anos, en

trou "armado no minimercado
Novo Lar, por volta das. 6h40 e

anunciou o assalto. Foram leva
dos R$ 100 em dinheiro. do cai
xa do estabelecimento.

O jovem fugiu em uma moto,
com placas de Guaramirim, em

direção ao Posto Marcolla, acom

panhado de Edemar Serenini, 26 .

anos. Os dois foram presos- nas .

. proximidades do posto de gaso-
.

lina. Os criminosos tentaram. se

livrar da arma, mas a polícia con -

,

seguiu apreender o objeto utili-
.

zado durante o assalto.
De acordo com os policiais.

que atenderam a ocorrência, os
.

dois jovens já possuem diversas.
passagens pela polícia por cri -

_

mes como furto, porte de entor

pecentes e tráfico de drogas.
O aposentado Getúlio. Er

nesto Ribeiro, 79 anos, estava

·

no mercado comprando pão na

hora do crime. "Foi um susto e

, ,

a estabelecimentos comerciais.
Somente no fim de semana do
último dia 18, três locais foram
alvo de assaltantes. Em uma se

mana, a Polícia Militar chegou a .

. registrar oito ocorrências deste

tipo, em julho. "As característi
cas apontadas pelas vítimas, o

tipo de abordagem e os tipos de
locais assaltados coincidem. A
Polícia Civil irá investigar e fazer.
os reconhecimentos", revelou o

soldado Jorge Walter Neto, que.
.

atendeu a ocorrência.

". ' "
Foi um susto.

_

Eu nunca tinha visto
um assalto nessa rua

.e moro aqui há 45 anos.

GETÚLIO RIBEIRO
.

"
Ainda conforme opolicial, a

vítima agiu corretamente duran-
.

te a abordagem. "Ela não 'reagiu
ao assalto e ligou rapidamente

.

para- a Polícia. É a àtitude mais

.indicada", sugere.
.

li Debora Volpi
_

debora@ocorreiodopovo.com.br

"

FOTOS P/ERO RAGAZZI

Assaltantes foram presos quando tentavam fugir. Polícia suspeita que dupla tenha cometido outros crimes

MOVIMEN'ro DA CONS(lfJI�(aA 'NEl(jR/� (t�fnlA J\çõr:.s çeUffRA Pf�E(ON(f]l"O

África deve ser tema de estudos' nas escolas
o movimento.

. A ideia é 'cobrar do poder pú
blico que se cumpra a Lei Federal
10.639, de janeiro de 2003, que
obriga �s escolas a incluírem con-

.

teúdos referentes à história e à cul-..
tura africana no currículo escolar.
O vereador diz que seminários e

- :.

audiências devem.ser organizados
para difundir a lei no município.
O movimento deve se reunir ain
da com representantes da Polícia

. Militar e do governo estadual para
expor a situação. Após a reunião,
uma comissão foi formada para

. traçar as ações de combate ao pre
conceito" racial na região.

PIERO RAGAZZI
- JARAGUÁ DO SUL conhecimento em relação às reli-

Representantes do Movi-' giões africanas.

mento da Consciência Negra na
----:---�------c--

.
regíãó e no Estado participaram
nq_ manhã de ontem de .uma reu - .

nião com a-prefeita Cecília Ko
nell. O encontro teve o objetivo

· de cobrar da atual administração
ações para combater a intolerân
cia racial no município. A discus
são foi levantada após o registro
de diversas' intervenções policiais
durante cultos de um Centro de' "Não concordamos com

Umbanda, localizado no bairro .essa falta de liberdade. E os cul-
.

Czerniewicz. Moradores da loca- . tos acontecem das 19h às 22h,
lidade denunciaram os religiosos ou seja, em horários 'em.' que é

por perturbaçãó ao sossego, devi- permitido o .bamlho. As inter
do ao barulho durante a realização venções policiais são frequentes
dos cultos. Mas de acordo com os e nós precisamos discutir este

militantes do movimento, os poli- assunto com a comunidade", ar

cias agiram com agressividade, 0_
•

gumentou o vereador Francisco
.

que reflete intolerância e falta de Alves (PT), qu� também integra

Reunião discute ações
para combater o

preconceito racial
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Em'defesa dos voluntários
. �

,

Abvesc briga para regulamentar legalmente o Centro de Atividades Técnicas
ARQUIVO OCP •

Bombeiros Voluntá,rios prestam serviço em toda a região, a atuação dessas entidades começou em Joinville há 118 anos atrás

GUARAMIRIM

A Associação dos Bombeiros
Voluntários do Estado de
Santa Catarina (Abvesc)'
conta com o apoio de
empresários, políticos
e comunidade, para
regulamentar o Centro de .

Atividades Técnicas (CAD
das 35 corporações na .

legislação estadual.

á tramita na Assembleia

Legislativa uma proposta
de emenda constitucio
nal para que as entidades

permaneçam"oferecendo licen

ças de manutenção, habite-se e

construções dos estabelecimen
tos através da equipe profissío
nalizada dos CATs, e que esse

serviço não seja repassado' ao

Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina. Essa é uma indi

cação do deputado. Reno Cara
mori (PP)." "Sentimos- a pressão
do Corpo de Bombeiros Militares

para acabar com o voluntário, já
que sabemos que' o quadro. de
funcionários públicos está cheio
e recebe salário pelos seus traba
lhos", argumenta o presidente da
Abvesc, Ademir Orsi. '

Além disso, o deputado' Darci
de Matos encaminhou um pe
dido ao presidente do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, "o

desembargador José Trindade
dos Santos. No documento, é"
solicitado para que as Ações Di-
retas de Inconstitucionalidade
(Adins), que tramitam na justiça

estadual para limitar o traba
lho das corporações voluntárias
passando exclusivamente para
os . bombeiros militares, sejam
suspensas até que haja um acor

do entre ambas, No entanto, ne

nhum parecer foi dado ainda.
. Tudo isso ocorre porque a

Associação de Oficiais"Militares
de Santa Catarina (Acors) entrou

,
.

com uma ação contra o serviço
voluntário no Tribunal de Justiça .

do Estado. O Corpo' de Bombei
ros Voluntários de Seara já· per...

deu o direito de prestar a. tarefa
e a próxima cidade atingida pode

. ser Caçador. Com o receio de que
a decisão judicial abranja todas
as entidades, Orsi promove reu

niões buscando ajuda para regl\
larizar a atividade.

O último encontro aconteceu

com a Arnvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu)
e as corporações de Jaraguá do
Sul e Guaramirim ..Agora à ideia

.

é conversâr com a Fecam (Fede
ração Catarinense de Municípios),
a data ainda será agendada. A re

portagem do Jornal O Correio do
Povo entrou em' contato com a

Acors, em Florianópolis. Entretan

to, o presidente da entidade, Fred

Harry Schauffert, não foi encon

trado para falar sobre o assunto.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARÁGUÁ DO SUL

. . EDITAL
PREGÃO PRESENélAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 27/2010

FUNDÓ MUNICiPAL OE SAÚDE
TIPO: Menor Preço Por Item
OBJETO: Constitui 'Objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro

de preços aquisição de (álcool etílico, compressa de gaze; fralda descartável, sabonete, termômetro
.

e pomada) destinados para o Programa Mamãe Coruja ao longo de 12(doze) meses, conforme.

especificações no ANEXO I deste edital e Minuta da Ata de Registro de Preços. REGIMENTO: Lei
) Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal na 6.737/2009 de 09 de julho de
2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 hs do dia 10 de .

agosto de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na "Rua Walter

Marquardt na 1,111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertu
ra dos envelopes serão as 09: 15 hs do dia 10 de agosto de 2010, na sala de reuniões da Gerência
de' Licitações e Contratos. VÁLOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 36,690,00 (trinta e seis mil

seiscentos e noventa reais). INFORMAÇÕES: A ínteqra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 21 de julho de 2010,

. FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
. Secretária de Administração

Geral 11

Apoio ao

trabalho·
prestado
GUARAMIRIM

Em favor ao trabalho volun
tário, o presidente da Arnvali,
Mário Fernando Reinke, pede
relatórios com os custos das

corporações. O objetivo é com:

parar os números das entidades
voluntárias com as militares, e

encaminhar ao governo do Es
tado. "Vamos provar que é viável"
manter as entidades voluntárias
e que é mais econômico para Os

cofres públicos." Essa será a nos
sa maneira de apoiar a Abvesc".
afirmaReinke,

.

De acordo com o presidente
do Corpo de Bombeiros Volun
tários de Guaramirim, Mauro

José Deretti, a Abvesc tem o

apoio em defesa do trabalho vo

luntário. "Mílitarízar os serviços
é criar cabides de emprego para
o Estado. O trabalho voluntário .

-dã certo e contamos com a clas
se política para incluir. o CATs na

legislação estadual", argumenta.
Segundo o presidente da

Abvesc; Ademir. Orsi, "n<?s CATs

profissionais capacitados li
beram projetos, construções
e funcionamento, e isso acon-

.

tece através de.um convênio
com os municípios, sem custos
diretos para a comunidade.

"Onde os voluntários atu

am, existe o aval das .Prefeitu-
- ras, mas precisamos regula

rizar isso no Estado para não
termos mais problemas. Já a

corporação militar cobra por
esse serviço", defende, "O tra

balho dos bombeiros voluntá-"
rios começouem Joinville 'com.
a entidade que hoje tem 118

anos", complementa.

"
Militarizar os

serviços é criar
cabides de emprego

para o ·Estado.,'
.

NIAURO JOSÉ Df..!írf:Tl"i

"
ARQuivo oc>

. Presid.ente da Abvesc
deve promover mais
reuniões na região

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Expo 2010
Com índices de mais de 9q% de satisfação de

, visitantes e expositores, o evento foi um grande
sucesso apesar das chuvas e frio intensos duran
te todo o período de su� realização. O público foi
de 33 mil pessoas, um pouco abaixo do previsto.

,

Mas a movimentação financeira ultrapassou os

R$ 10 milhões. Iürgen Ioesting - coordenador
geral - comemorou os resultados alcançados e

já está iniciando o planejamento da Expo 2,012
com toda a-equipe.

Defesa' Civil
Realizar atividades de prevenção e orga _:

nizar a comunidade pará uma rápida e eficaz

ação pára minimizar os efeitos de uma catás
trofe são as grandes preo�upações da Defesa
Civil cuja equipe comandada por Jair Alquini
esteve na plenária do Cejas para falar de suas _

atividades. Uma das grandes preocupações
é com a mobilização 'da comunidade e esta-

f" '

belecer parcerias com empresas e entidades

para poder contar com as mesmas em caso

de necessidade. Para tanto, está agendado
um Seminário de Defesa Civil marcado para

,

, ,i7 de agosto no Seminãrio de Corupá.

Tremores misteriosos
Jair Alquini informa que ainda não exis

tem conclusões, mais concretas em relação
aos tremores sentidos em alguns pontos da
cidade. De concreto se sabe que os tremores

. da Tifa Teilacker nada têm em comum com os

da Vila Lenzi. Espera-se que a Epagri instale
uma grande estação meteorológica na região, -

mas se 'isto não acontecer, a Defesa Civil de
verá solicitar à municipalidade a aquisiçãode
10 equipamentos menores aserem distribuí
dos em diferentes pontos da cidade. , O obje
tivo, entre outros, é conhecer a precipitação
pluviométrica que hoje é estimada com base,
nos, dados de Ioínvílle e Blurrienau.

..

o tORnElO,DO POVO • Quarta-feira, 28 de julho de 2010

Mercado R iónal,

Lourival.Karsten

Apontamento: 152533/2010 Sacado: JOSE DOS PASSOS Endereço: RUA VENANCIO DA SILVAPORfO 289 - J�GuA
DO SUL-SC � CEP: 89252-230 Credor: TECNOMUI1' DO BRASIL IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 6673/07 -

O apetite dos frigoríficos nacionais - em espe- ������_������_�����������_r�_�_�����_�_-_����_�����:��:��:�_��� __

cial JBS e Marfrig - conta com a ajuda do BNDES Apontamento:'152508/2010 Sacado: LUAN PIRES DE OLIVEIRA Endereço: RUAEMMASCHMIDT2O-JOAOTOZINI-
CORUPA-sc - CEP: 89278-000 Credor: NÊUBERMOVEIS EELEfRODOMESTICOS Portador: _ Espécie: DMI -'N°Titulo:

que já aportou nestas empresas R$ 18,5, bilhões . 05779004W - Motivo: falta de pagamentoValor: R$101,95 - Vencilnento: 10/07/2010

nos últimos quatro anos. Desta forma, está crian-: A;��������-���;-;�i���õ-&t��d��i�-CARWS-�G�--�d�����-RÜ�-�OEiM.-;;iN�PõCÕiYM.iTh-�-co�
do gigantes mundiais no, setor de carnes.

' RUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor: NEUBE� MOVEIS E ELEfRODOMESTICOS Portador: • Espécie: DMI - N° Titulo:
05878801W - Motivo: falta de pagamento Valor: R$124,60 - Vencimento: 10/07/2010

Apevi nos bairros
Leandro Gonçalves, diretor de programação

da Apevi, apresentou balanço do programa nes

te primeiro. semestre quando foram realizados

quatro eventos que contaram com a presença
de 469 empresários. O objetivo de aproximar a

entidade dos empreendedores foi alcançado, pois
43%dos que acompanharam os eventos não são
assocíadosa nenhuma entidade de classe. No se-.

gundo semestre tem mais quatro eventos sendo o
próximo, no dia 31 de agosto, na Apae.

Escola Jaraguá
Com este nome atuou por muitos anos o atu

al Colégio Evangélico Jaraguá -que completa 103
anos de existência. Quando os colonizadores se

uniram para criai esta escola comunitária o mu
nicípio tinha apenas 31 anos e certamente lima

grande parcela do progresso de nossa- terra se

deve ao que' ali foi ensinado.

Apo,sta nos frigoríficos'

'"

Ranking de
burocracia

I,,'

A Firjan - Federação das In- _

.

dústrias do Estado do Rio de
, .

Janeiro - realizou um levanta-
mento dos custos para abrir uma

empresa no Brasil. A média dos
outros países .do BRIC ficou em

672 reais enquanto no nosso país
,

o custo está em 2.038 reais. Entre
os Estados, .as maiores dificulda-

- des estão em São Paulo e as me

nores ma Paraíba. Santa Catarina
está entre os mais burocratiza

dos, segundo o levantamento.

_EDITAL DE INTIMAÇÃO '

,

- REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul -

Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
Tabelionato Griesbach Avenida Marechal Deodoro daFonseca n° 1589 <Ielefone

Notas e Protesto (47) 3273-2390 - Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

, EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
'

,

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

Apontamento: 152692/2010 Sacado: CARLOS FRANCISCO FAGUNDES Endereço: RUA GERAL S/N - ILHA DAFIGUEI
RA - JARAGUA DO SUL·SC - CEP: 89258-827 Credor: METALURGICA AM IlDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: S5329004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 205.00 - Vencimento: 15/07/2010

Apontamento: 152215/2010 Sacado: DI}lAC COMERCIO DE FERRÁMENIAS IlDA Endereço: RUA DONA ANTONIA
441 - NOVA )3RASIllA - JARAGUA DO SUL-SC :CEP: 89252-210 Credor: RONI IND DE ii>ERRAMENTAS PARA USINA
GEM Portador: - Espécíe: DMI' - N° Titulo: 712 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$150,00 - Vencimento: 08/07/2010
---------------------------t-----------------:------------------------------------------------------------------------------------------,r--

Apontamento:'152574/2010 Sacado: EDUARDO JULIAO DA LUZ Endereço: CRISTINAADRlANE PEREIRA CASA 909 -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-620 Credor: CENTRO DE FORMA:CAO DE CONDUTORES LESSMANN IlD
Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 17584 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 145,00; Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 152478/2010 Sacado: G,ENECI OLIVEIRA SILVA Endereço: RUA SAO MIGUEL LOTE 89 - MORADA DO
SOL - JARAGUA DO SUL-SC - CEI>: 89251-701 Credor: DJD IMOVEIS IlDA Portador: - Espécie: DMI -'N° Titulo: LOTE-

_

89MS/�8 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 419,05 - Vencimento: 10/07/2010
• '

,

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

Apontamento: 152507/2010,Sacado: �NINHASCHUI2 Endereço: RUAERVING EMIUO MOREIRAS/N '-SEMINA
RIO - CORUPA-sc - CEP: 89278-000 Credor: NEUBER MOVEIS E ELETROD.OMESTICbS Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 05770704W - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 178,80 - Vencimento: 10/07/2010

-
,

.
,

-------------------------------------------------------,!;,----:------.--------------- .. --------------------------------------------------------

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

Apontamento: 152567/2QI0 Sacado: MAIKON BARREIROS PERFEI'IO Endereço: JOAO PIANICHEK333 CASA - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89250·000 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN IlD Portador:
Espécie: DMI - N'Titulo: 22536 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,00 - Vencimento: 15/07/2010
__________________________________________________

. .J :__ ::

Apontamento: 152777/2010 Sacado: SHOPS NIG COM. DE CONCCOES IlDA Endereço: EXPEDICIONARIO CABO
HARRY HADUCH - CENTRO - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-380 Credor: GOTA DE SEDA CONFECCOES Portador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: NF - 93001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 415,16 - Vencimento: 13/07/2010
----,.------------------------------------------------'-------------7---------.--------------------------------------------------------------

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 28/07/2010.

Iaraguá do Sul (SC); 28 de julho de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 10

'
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3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CliENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhados com o mercado Corras com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço

2007, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Faróis de Neblina, Gd Player com Controle no

Volante.

2008, Vermelha, Flex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,
Alarme, Cd Player MP3, Rodas de Liga-leve, Limpador
e Desembaçador Traseiro, Faróis de Neblina,
Computador de Bordo.

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

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

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

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

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

,

2006, Prata, Protetor de Caçamba.

Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro I Jaraguá do Sul SC
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ws hnóveis agora com .

consultoria Habitacional·---._
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.,..

/

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC
PALESTRAS GRATUITAS -

ENTRADA ALIMENTO OU PRODUTO DE LIMPEZA QUE SERÃO DOADOS
PARA CASA DE APOIO PADRE ALOíSIO BOING:

v Desenvolvimento de Software em Tecnologia JAVA com Hibernate - 27/07
v Adobe CS5 - 28/07

v Solidworks e suas Aplicações - 29/07
v Sistemas de Cabeamento Estruturado - Atualização para o Profissional de TI

- 30/07

CURSOS NA ÁREA DE GESTAo E NEGÓCIOS
v Fidelização de Clientes - 02/08 a 13/08/2010

v Rotinas de Departamento Pessoal - 09/08 a 25/08/2010
v Desenvolvimento de Líderes - 23/08 a 27/08/2010
v Auxiliar Administrativo - 13/09/2010 a Junho 2011

CURSOS NA ÁREA TÉCNICA
v Técnico em Alimentos - 02/08/2010

v Técnico em Segurança do Trabalho - 02108/2010

PÓS-GRADUAÇÃO
v Gerenciamento de Projetos - 10/09/2010

v Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos - 10/09/2010

CURSOS DA ÁREA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
v Desígner Gráfico - 07108/2010 a 09/07/2011

>I Autocad 2d e 3d - 09/08 a 10/11/2010
>I Designer Textií - 10/08 a 07/10/2010

-,

J:,
l.(")
l.(")
N

C3
w
ex:
(.)

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

180 meses 120 meses

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

\.

���-_
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

. diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

,

(47) 3373·3404 I 3373·0066
Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Residencial

Monet
No Centro em

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte
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1

COM SEU

) ENCANTO
E SIMPATIA

Atendimento com

. ,ocal,
hotel e motel

9922 ..2047

Problemas com seu -

,
.

-

'.
"

..

.

FINANCIAMENTO, .

EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIO,

..

CARTOES E OUTRAS

3273 ..2,347 I 8853..9116

..

SITUAÇOES? Ligue
e converse conosco,

que solucionaremos

em tempo prático.
TR: (47) 8431·5135

Adriana.

.Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h .

. Rua Joaquim Francisco
de Paula, 105,8�
Chico de Paula

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

RECARGA Ex:

Orientador de Curso para a área
de Tecnologia da Informação

01 (uma) Jaraguá do Sul 28/07 a 01/08/2010

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item

"Trabalhe Conosco" do site www.sc.senac.br

A critério da Direção Regional poderá haver aproveitamento de candidatos clas
sificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando a

,

"ordem classificatória.
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Colchões Estofados Travesseiros Espumas

IC a . s

aiGERALDO
Móveis e Decorações

JOINVILLE SC R DR JOÃO COLlN, 1756, AMÉRICA, 47 3435.2080/3025.7280JARAGUÁ 00 SUL SC R BARÃO 00 RIO BRANCO, 340, CENTRO, 47 3275.2055
casageraldo@netuno.com.br· / www.casageraldo.com
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IPVATotal2010 GRA""TISe E01plac;:amento

REDE AUTOR.IZADA DE SANTA CATARINA

www.vw.com.br Gol G4 1.0 ano/modelo 2010/2011, cód. .5W1LL4 à vista a parUr de R$ 23.990,00. Novo Gol tO ano/modelo 2010/2011, cód. 5U11C4 com preço de nota fiscal
de fabrica. Pacote W42 por RS 399,00. Descrição: Pacote Trend (rodas de aço 14, pneus 175, revestimento das portas em tecido, spoiler traseiro, faróis duplos, preparação para
som e antena no teto) e direção hidráulica. Voyage 1.0 ano/modelo 2010/2011, cód. 5U21C4 à vista a partir de R$ 30.790,00 ou entrada de 60% no valor de R$ 18.474,00 + 24
parcelas no valor de R$ 627,97. Taxa equivalente de 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$ 33,545,32. CET máximo para esta operação de 22,13% a.a. O IPVA total
2010 e emplacamento grátis é válido para o modelo Voyage tO, cód. 5U21C4 modelo 2010/2011. Estoque de 2 unidades. Novo Fox 1.0 ano/modelo 2010/2011, cód. 5Z31R4 à
vista a partir de R$ 30.B90;OO. O lPVA total'2010 e emplacamento grátis é válido para o modelo Novo Fox· 1.0, cód. 5Z31R4 modelo 2010/2011. Estoque de 2 unidadés. Nova
Saveiro 1.6 ano/modelo 2010/2011, cód, 5U91E4 à vista a partir de R$ 31.390,00. Estoque de 2 unidades. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET.
Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Condições válidas para a Unha de Automóveis Volkswagen Okm. Consulte outras

condições de financiamento num Concessionário Volkswagen autorizado. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente
previamente à contratação. Garantia de 3 anos para a línha Volkswagen 20101201Q e 2010/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em

componentes internos de motor e transmissão {exceto Kombi, limit.ada a 80.000 km). E necessário, para a Sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção, Crédito sujeito
a aprovação. Condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente referenciais, não condizentes necessariamente com os modelos ofertados. Alguns itens
mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões específicas. Ouvidoria; 0800 701 28340. SAC: 0800 770 1936, Acesso às pessoas com deficiência auditiva
ou de fala: 0800 770 1935. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com c PROCONVE {Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Àutomot'Ores). Fotos
meramente ilustrativas. Ofertas válidas para as concessionárias participantes até 28/07/2010 cu' enquanto durarem 'Os estoques, o que ocorrer primeiro. 4'Se beber, não dirija".

.
.

BANCO VOLKSWAGEN

Das Auto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLIC DO LEITOR

Baixarias abalam a democracia
--entei deixar de lado, mas definitivamen

te não consegui. São tantos absurdos já
falados nesta campanha para presiden
te (isso que o programa eleitoral ainda

nem começou, imaginem o festival de asneira

que vem por aí) que é impossível deixar pra lá.
José Serra e sua turma tentam utilizar a tática do
medo e esquecem á lição que levaram nas urnas

há oito anos. Vocês lembram-se da atriz Regina
Duarte naquela trágica encenação dizendo leu
tenho medo'. Pois é, agora o

escalado para o papel foi In
dio da Costa. O estúpido vice
de Serra. Convenhamos, se o

ex-governador de São Paulo
não está dormindo ao menos

está de mãos dadas com aquele
que pode ser seu maior inimigo
nestas eleições. E o pior ainda é que Serra entrou

na onda de corpo e alma engrossando o discurso
ultraconservador e preconceituoso de um Indio

.

que não tem talento para se tomar cacique.
Conservadorismo e raiva podem tirar votos

sagrados para pretensão tucana. A oposição
está se perdendo na disputa. Ao invés de discu
tir propostas, questionar a incompetência do PT

que em oito anos no poder não conseguiu fazer
nem a reforma política, nem a tributária e nem

pensou na trabalhista, a oposição usa o mesmo

apelo já cansado e derrotado. Ligar o partido
(representado por milhares de pessoas, algumas

boas, outras nem um pouco) com o narcotráfi

co, com a guerrilha e com o Comando Verme

lho, dá um tempo. É duvidar da capacidade do
brasileiro de pensar. Todo mundo já sabe que
comunista não come criancinha. Pra começo
de conversa, nem socialista mais o PT é, quem
dirá comunista revolucionário.

Nós eleitores merecemos um debate mais

qualificado. Queremos acompanhar discussões
de ideias, de projetos. Não queremos fantoches,

preconceito e nem baixarias.

Queremos racionalidade, inte

ligência Serra tem muito mais
a falar, não pode se desesperar
e continuar distribuindo o kit
baixaria. Este é justamente o

jogo que beneficia o PT.
Só para contextualizar so

bre o que o Indio disse, é verdade que as Farc
até 2003 participaram do Foro de São Paulo, que
reunia partidos de esquerda de toda a América

Latina, inclusive o PT. Mas foi justamente Lula
o responsável por vetar a participação dos guer
rilheiros quando assumiu o poder. A história pre
cisa ser bem contada. O próprio líder do PSDB no

Senado, Arthur VIrgílio (AM), recebeu em 1999 o

então representante das Farc no Brasil, Hemán

Ramirez, em seu gabinete. À época, Virgílio era

secretário-geral do PSDB e líder do governo,
FHC no Congresso. Nem por isso podemos cha
marVirgílio de traficante e guerrilheiro.

A Meg é a cadela da leitora (amila Mafra Alves.
Ela adora brincar e roer um bom osso.

Envie sua foto para redacaoêocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, l5h50, l7h40,

19h30, 2lh20 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Eclipse (l.eg) (14h, l6h30, 19h,

2lh30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• Um Encontro Explosivo (teg)

(14h40, l6h50, 19h, 2lhl0 - todos os dias)

(14h20, 17h, 19h20, 2lh20 - todos os dias)
• Cine Garten 3
• Predadores (Leg)
(13h40, l6h20, l8h40, 2lhl0 - todos os dias)
• Cine Garten 4
• Querido John (Leg) (19h30, 2lh50 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, l6h30 - todos os dias)
• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, l6hl0, l8h50

- todos os dias)
,

• Eclipse (l.eg) (2lh30 - todos os dias)
• Cine Garten 6

•

• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, l6h, l8h, 20h,
22h - todos os dias)

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

- todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, l5h50, l7h40,

19h30, 2lh20 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Eclipse (teg) (2lh35 - todos os dias)
• Encontro Explosivo (l.eg)

(14h15, l6h45, 19h15 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Predadores (Leg) (131i45, l6h20, 19h,

2lh20 - todos os dias)
• Cine Mueller 3

,

• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h, l6h, l8h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Encontro Explosivo (Leg)
(14hl0, l6h40, 19h, 2lh40 - todos os dias)
• Cine Garten 2

.

• Shrek Para Sempre (Dub)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, l6h, l8h, 20h,

22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Encontro Explosivo (Leg)

(14hl0, l6h40, 19h� 2lh40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub)

(14h20, 17h, 19h20, 2lh20 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Eclipse (Leg) (19hl0, 2lh50 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, l6h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Predadores (Leg) (13h40, l6h20, l8h40,

2lhl0 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Eclipse (Dub) (13h30, l6hl0, l8h50,

2lh30 - todos os dias)

LANÇAMENTOS

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS PASSIONE

'Gerrma se desespera por não conseguir encontrar
uma câmera para fotografar Clara. Mauro e Fred se enfren
tam. Fátima fica comovida ao _ouvir Felícia falando sobre
sua gravidez. Gemma pega a câmera de um casal de tu
ristas e fotografa Clara, que se desespera. Agnello apoia
Fred. Diana fica chocada ao saber que Gerson não está
nada bem. Mauro e Melina tentam acalmar Gerson. Jéssi
ca fica descontrolada ao descobrir que Berilo não vai poder
tirá-la do castigo. Clô leva Olavo para conferir a decoração
que Françoise está fazendo em sua casa e fica apavorada
quando vê uns cachorros em seu jardim impedindo a en

trada. Diana não consegue fazer Gerson abrir a porta do

quarto e Mauro é obrigado a arrombé-la, Gemma conta

para Totó o que descobriu sobre Clara e ele fica furioso

quando a esposa chega em casa.

Femanda liga para Gilmar e Leninha atende. Clara
,

pergunta para Dalva sobre seu pai. Tadeu pede para ver

seu anjo da guarda. Jane diz a Vanessa que vai pagar a

conta de Jardel no hospital. Daniel fica transtornado ao

ver a foto de Valentina e da cidade de Toledo. Vicente
tenta convencer Ricardo a conversar com Virgínia sobre
suas visões. Francisca tranquiliza Daniel ao contar que
ele vai assistir' a uma auia de seu avô. Vitória/Viviane
fica preocupada por ter que ir a Petrópolis com Ricardo.
Jane avisa ao namorado que não vai poder viajar com

ele. Vicente percebe o desconforto de Vitória/Viviane de
viajar sozinha com Ricardo. Mariana conta para Lucia
na sobre a gravidez de Judite. VitóriajYiviane chora ao

chegar no local onde ela e Daniel sofreram o acidente
, e Ricardo a conforta.

RIBEIRÃO DO TEMPO (

Diana se esconde por trás da rnureta da varanda
de uma casa. Nasinho fica furioso e diz ao amigo que o

dia de Tião/Diana vai chegar. Aflita, Diana conta para
Guilherme que quase foi pega por Nasinho. Flores ex

plica a Zé Mário que Nicolau vai ser muito útil em seu

plano, pois ele vai fazer o mal e, dessa forma, as pesso
as vão perder a esperança na política. ° professor fala
que se destruir Ribeirão, vai ficar provado que é possível
destruir a ordem do Brasil. Nicolau liga para Arminda
e os dois combinam de jantar juntos. Joca tenta fazer
um poema para Arminda. Marta conta para Léia que a

Polícia Federal solicitou a transferência de Joca para um

presídio em São Paulo. Léia fica revoltada. Carmem joga
charme para Lincon, que percebe, mas se segura.

TI TI TI
Bruna teme que Marcela vá embora. Os mendigos

provocam um tumultuo na gravação do clipe e Ariclenes

perde o cliente. Ari procura Suzana para pedir nova aju
da financeira. Jacques comemora mais um sucesso pro
fissional com Jaqueline. Stéfany prepara uma armadilha
para Armandinho e Ângelo flagra os dois se beijando.
Mário segue Jaqueline e Jacques. Gino sugere uma so

lução para reverter os resultados negativos da fábrica e

é humilhado por Breno. Marcela desiste de ir embora,
mas exige que Julinho venha morar com eles. Armandi
nho exige satisfações de Stéfany e ela se declara para
ele. Desirée surpreende Stéfany abraçada a Armandi
nho. Ariclenes sonha com Cecília e acorda animado.
Marcela avisa Edgar que Julinho vai morar na mansão.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Dia ideal para quem lida com arte,

cultura e psicologia. Com discrição
é sutileza, poderá obter ótimos resultados.
Não tenha receio de usar um certo mistério
na sua tática de conquista. Não tenha medo
de arriscar.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Este período favorece os contatos

de trabalho e coloca você em situa-

ções em que, possivelmente, terá van

tagens profissionais. No amor, as relações
superficiais não terão chance. Vá à luta e crie
suas próprias oportunidades.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Cuidar da sua espiritualidade será

a maneira mais adequada de ficar

de bem com a vida. É hora de traçar priori
dades e lutar por sua realização pessoal.
Meditar alguns minutos por dia ajudará a

controlar sua inquietação.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
A sua intuição está apurada, 'por
isso não deixe de confiar nos seus

pressentimentos. O astral favorece o

aprendizado e a comunicação. No amor, os

laços tendem a se aprofundar. Caminhadas
ao ar livre farão você refletir.

LEÂO
(22/7 a 22/8)
O astral revela uma grande osci

lação nas finanças, devendo se

atentar mais aos gastos ou despesas
extras. Na vida a dois, é chegada a hora de

exercitar o seu lado mais prestativo para a

relação melhorar e ser duradoura.

VIRGEM

(23i8 a 22/9)
O desejo de ser útil e prestativo vai

tomar conta do seu astral nesta

quarta-feira. Deixe a sua individua

lidade de lado e só terá a ganhar. A dois, o

clima é de grande envolvimento! Atraia prote
ção e ilumine o seu carisma.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Explore a sua criatividade! Bom

astral para as tarefas ligadas à

diversão, à arte e à fantasia. Tudo

que exija planejamento será favorecido. A

dois, o convívio será fundamental. Aumente

seu poder.

ESCORPIÂO
(23/10 a 21/11)
A Lua transita pelo seu paraíso
astral, trazendo sorte, intuição e

criatividade para realizar suas ativi

dades hoje. No campo afetivo, o astral revela

muito equilíbrio e harmonia. Sua esplrltuall
dade estará muito iluminada.

SAGITÁRIO .

(22/11 a 21/12)
Há uma forte tendência a se dis

trair um pouco hoje. Não deixe a

apatia prejudicar a sua produtivida
de. Ao ter atitudes nobres e leais, você vai

atrair a generosidade de quem ama. Cuidado
com algumas pessoas ao seu redor.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Seja mais realista ao lidar com

suas finanças ou terá problemas.
Poderá ter sucesso ao captar o desejo

dos outros. Na vida a dois, tudo indica que o

seu domínio será absoluto. É hora de se livrar

de tudo aquilo que está te perturbando.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Há ótimas chances de ganhar di

nheiro, uma vez que terá maior

percepção do valor das coisas. Um'
certo mistério pode envolver a sua vida

amorosa, atenção. Saia um pouco do seu

mundinho e abra-se para experiências mais

desafiadoras.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
A Lua transita pelo seu signo real

çando suas melhores qualidades.
Estará expansivo e sociável. O compa

nheirismo tende a prevalecer. A sua grande
força está na capacidade de compreender o

lado espiritual da vida.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 28 de julho de 2010 Variedades 15

TELEVISÃO

Domingão do Faustão
vai pagar indenização
o programa Domingão do Faustão, da Globo, re

produziu uma pegadinha sem autorização de uso de

imagem e foi processado. Um casal não gostou da

veiculação da brincadeira feita em um supermercado,
por isso, recorreu à Justiça. O programa foi condenado
a indenizar o casal por danos morais, no valor de R$ 5
mil para cada um mais os gastos do processo.

Marido de Ana Hickmann
faz cirurgia às pressas
o marido da apresentadora e modelo Ana Hickmann

precisou fazer uma cirurgia de risco e de última hora. Ana
usou seu twitter para falar sobre a cirurgia que Alexandre
Correa foi submetido neste final de semana. "Meu mari
do passou por momentos difíceis, mas com a graça de

Deus, das orações dos amigos e dos anjos que cuidaram

dele, ele está melhor! Ele passou por uma cirurgia muito

complicada. Os médicos foram maravilhosos! Deu tudo
certo! Ele agora está fora de perigo!".

DIVIRTA-SE

Cruzeiro
Um casal idoso estava num cruzeiro e o tempo

. .estava tempestuoso. Eles estavam sentados na

traseira do navio, olhando a lua, quando uma onda
veio e carregou a velha senhora. Procuraram por ela
durante dias; mas não conseguiram encontrá-Ia.'
O capitão enviou o velho senhor para terra, com a

, promessa de que o notificaria assim que encontras

se alguma coisa. Três semanas se passaram e final
mente ele recebeu um fax do navio. Ele leu:

- Senhor: lamento informar que encontramos o

corpo de sua .espose no fundo do mar. Nós a iça
mos para o deque e, presa a ela, havia uma os

tra. Dentro da ostra havia urna pérola que deve
valer US$ 50 mil. Por favor, diga-nos o que fazer.
O velho homem respondeu:

- Mande-me a pérola e atire de novo a isca.

larissa
Riquelme é
assaltada

no Rio
\

Larissa Riquelme, que virou
musa da Copa do Mundo por

guardar o celular nos seios, veio
ao Brasil fazer trabalhos' como

modelo. Passeando por Ipanema,
a Paraguaia teve seus pertences
roubados. De acordo com Vânia
Ferreira, assessora de imprensa
da Polícia Militar do Rio de Janei

ro, a musa estava acompanhada
do namorado, quando foram as

saltados, Eles não quiseram fazer
o boletim de ocorrência.

Polvo vidente' vai
participar de filme

O polvo vidente da Copa do Mundo, Paul, que acertou todos os resultados
, dos jogos da Holanda no Mundial, vai protagonizar o filme O Assassino de Paul, 'o

Polvo. De acordo com o jornal Shanghai Daily, o longa será produzido pela China
Film Group e pela produtora Beijing Filmblog Media. O longa pode chegar aos cine

mas chineses no final de agosto. A história do filme relata as adivinhações de Paul

durante a Copa, e mostra como se originou sua capacidade de prever o futuro.
"

,

Junior vai processar jornalista
. que disse que ·ele usava crack

, o músico Junior Lima entrou em contato com

seu advogado para processar um jornalista que in

sinuou que ele estaria em uma clínica tratando de
uma dependência de crack. No fim de semana foi

publicada uma notícia com sua foto e afirmando
ser estranho ele ter viajado com Amon-rá, da Fa
mflia Lima, já que o grupo havia se apresentado'
no Brasil. Junior chegou recentemente dos EUA,
onde fez shows nos dias 20 e 22.

'

'SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples e viciante. O objeti- _

vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Feüoada do Moa .

os
ingressos para Feijoada do Moa que acontece dia 21 de agos

to no Pavilhão A da Schutzen e tem apoio da Stúdio FM, Ric
Record, VF Metais, Menina Linda, Kasa Desígn, Bosques das

'Plores, Leier Empreendimentos e Capital Imóveis, já estão a

venda na Revista Nossa e na loja Requinte. O primeiro lote é R$ 65,00
Open Bar e R$ 30,00 para "Pista", O valor será mantido até sábado. Na

segunda - feira poderá sofrer alteração.

BUElTERMAN
-

EmpreendimentóS

www.buetterme nn.corn.br

Vitrine
Pelo meu iPhone tenho es

cutado elogios sobre a loja Só
..

Íntima, pilotada pela bonita e

antenada morena Bruna dos'
.

Santos Stein. A vitrine bem ela
borada é desejo das mulheres
mais descoladas e fetiche dos
homens de bom gosto. Um ar

raso! Vale conferir.

NAS RODAS
f,'

• Recebi da Eliane Rausis, esposa
do empresário Zéca Rausís, um

mimo maravilhoso. Ela é querida,
natural, tem bom gosto e sabe ser

amiga. Valeu Eliane!

.

,. O primeiro lote da IDa Feijoada
do Moa já está sendo vendido na

"

Revista Nossa e loja Requinte em

frente ao Colégio São Luís. Open
Bar R$ 65,OO(com camiseta) e

Pista R$ 30,00.

• Ana Paula Pellin está circulando
leve, livre e solta nos lugares da
moda da urbe sorriso. A bela está

'

aproveitando sua nova fase.

Regras da
Stammtisch

As 10 regras para o sucesso

da 8a Stammtisch, que aconte

ce neste sábado, a partir das 10

horas, no Calçadão da Marechal.
Favor cumprí-las.
1 - Não fazer fumaça

antes do meio dia.
2 - Cubra o asfalto para

não deixar marcas de óleo
3 - Proibido usar frascos

'

de garrafa.
4 - Proibido utilizar caixas de som.

5 - Levar sua lixeira com sacos
de 100 litros. Mantenha limpo
o seu espaço. Faça de conta

que é a sua casa.

6 - As barracas devem estar

instaladas até a uma hora
da madrugada de sábado.

7 - Às 17h30 será dado o toque
de recolher. Obedeça!

8- Não arrume confusão.
9- Levar junto só alegria. .

.: 10- E dá-lhe festa! Dá-lhe chope!

Onde
comer bem

Na Churrascaria Pava
nello. Espeto Corrido e Bu
ffet. Onde? Na Rua Prefeito
Waldemar Grubba, 1285.

Abre aspas
Cá entre nós o que será que

Dilma Rousseff vai dar pro Lula
no Dia dos Pais? Nem o Sarney
fez tanto pela filha!

A�
..

Place ou,

Todos os destinos num so luqar!

473275.0028
www.placetour.tur.br
suzana@placetour.tur.br

Rua Francisco Fischer. 90 I AO LADO DA JAVEl

"

Priscila Nielsen, nos
.

corredores do London Pub

"
Quem perde seus bens perde
muito; quem perde um amigo
perde mais; mas quem perde a

coragem perde tudo.
MIGUEl. DE CERVANTES

"

Níver do Bibbe
Por favor, não ousem esquecê-lo;
Bibbe Andreatta, um dos DJs mais
aclamados da região, é o grande
aniversariante de hoje. Parabéns!
O meu desejo é que você continue.

essa pessoa do bem e que sejas
plenamente feliz. Seu fã, seu amigo.

Dica de
quarta-feira'

Curtir o Festival de Tenaki,
no Restaurante Kantan. Fernan
do Raboch, o dono do pedaço,
está abusando na quantidade.
Bom demais!

Buxixo
Sabe aquele casal jovem e bo

nito que fez uma viagem paraaba
far o buxixo do ano? Pois é, dizem

que ele sempre gostou de pular a

cerca, desde os tempos do namo

ro. A mulher do profissional liberal
"bonitão" disse que não se separa
de jeito nenhum. Ela é apaixonada
por ele e não vai deixá-lo livre para
a outra. Do outro lado as fofoquei
ras de plantão dizem que coração
dele é da outra. Será? Por enquan
to eu sugiro um copo bem gelado
do chope Kõnigs Bier.
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linha de Fundo

/ �- Julimar Pivatto/:- . ..,
* LDU

Apresentação
nfim, Filipe Luís conseguiu a sonhada
transferência. Não foi para um Barcelona
ou um Real Madri, mas o Atlético também

...�pode ser considerado urp. dos grandes
da Espanha. A apresentação oficial aconteceu
ontem à tarde- (horário espanhol), com direito à
coletiva e recepção dos torcedores no estádio. O

jaraguaense agradeceu ao novo clube. "Sei que a

transação foi muito complicada e que todos fíze- .

ram todos os esforços para me ter.aqui" afirmou.
O presidente do clube, Enrique Cerezo, rasgou
elogios ao jogador. "Trata-se de um dos laterais

esquerdos mais promissores dofutebol mundial,
que tem perfil rápido, ágil e com grande projeção
ofensiva'. Boa sorte a Filipe e que Mano Menezes

fique de olho nele.

Selecão
.:»

O atleta lago Piva, da Marisol/

Sesi/FME, se apresenta hoje à Se

leção Brasileira Infanto-Juvenil.
O time fará uma série de amis
tosos em agosto, contra Rússia e

Itália, duas das maiores potên
cias mundiais na modalidade. A

primeira fase de jogos será em

Marília (SP), de lo a IOde agosto,
e em Anápolis (GO), de 11 a 16 de
maio. Ser convocado para a sele

ção que tem o melhor trabalho
de base do país e um dos melho-

,

res do mundo é motivo de duplo
orgulho para lago.

Mundial de Bicicross
O piloto Felipe Gonsalves, que é de Timbó mas compe

te por Jaraguá do Sul, será um dos representantes de Santa
Catarina no Mundial de Bicicross. A competição acontecerá
na África do Sul e, segundo o diretor da equipe- jaraguaense,
Valdir Moretti, ele tem grandes chances de voltar com bons
resultados. Felipe completou 14 anos em fevereiro.

DIVULGAÇÃO

GOL DE CA
Estatuto do. Torcedor.

Nova lei saricionada ontem

prevê punição maior para
torcedores que aprontarem
até nos arredores dos es

tádios. Cambistas e juízes
envolvidos em escândalos
também entram na lista.

Agora é fazer cumprir a lei.

DOIS TOQUES

+ GOL GONTRA
Maradona. Ele não _

é mais

<? técnico da seleção argenti
na. Gomo não aceitou as im

posições da AFA, entre ,elas a

de demitir alguns membros
da comissão técnica, lEI Pibe'
não renovou o contrato.

ESTATíSTICAS DO BRASllEIRÃO
Welton Felipe (foto), do Atlético-GO, é o jogador que mais ganhou cartões
nas 11 primeiras rodadas do Brasileirão 2010 - sete no total. Ginco

.

jogadores vêm atrás, com seis cada: Ghiquinho e Pituca (Atlético-GO),
Edinho (Palmeiras), Marcinho Guerreiro (AvaO e Michel (Geará).

Q RTA....FEIRA DE E OÇOES
Times brasileiros
têm dia decisivo

..

São Paulo e Internacional iniciam

disputa por vaga na grande final

DA REDAÇÃO

Quatro torcidas brasileiras
têm fortes emoções
reservadas para esta
quarta-feira à noite.

na coxa direita, o atleta cumpre
suspensão pelo cartão vermelho
na final da Libertadores de 2006.

É consenso de todos que o ca

minho mais curto pél!'a Libertado
res é a Copa do Brasil. E a equipe
que poderá desfrutar dessa vanta

gem começa a ser conhecida hoje,
às 21h50, na Vila Belmiro, no con

fronto entre Santos e Vitória. Os
meninos daVila estão empolgados
com a recente convocação para a

seleção brasileira e prometem es

petáculo. "Espero que o Santos vá

para cima sem dó.Numa final to

dos se igualam. Não tem favorito",
afirmou Neymar. Dorival Junior
não terá Edu Dracena e Léo. No

Vitória, Viáfara, Uelliton, Ricardo

Conceição e Nino estão fora do
confronto.

'--ão Paulo e Internacional

.....
-iniciam a briga por uma

vaga na decisão da Copa
_..Libertadores. O mais novo

reforço do tricolor paulista, o ata

cante Ricardo Oliveira, foi relacio
nado para o jogo e pode até estre

ar, no confronto em Porto Alegre,
no Beira-Rio. às 21h50, mas não
tem condições físicas. Por outro

lado, o principal reforço do Inter

nacional, o meia Tinga está fora.
Além de ter um edema muscular

DIVULGAÇÃoivlPCOMM

Rafael Sóbis é opção no Inter para o jogo desta noite em Porto Alegre
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Na área

Henrique
Porto

o exemplo de ItUaí
RUBENS FLÔRES/DIÃRIO DO LITORAL

magine um tra

dicional time do
futebol catari

nense, que foi re-

baixado recentemen

te. Endividado e com

a imagem desgastada
junto à sua comuni

dade, este time não

encontra forças para
se reerguer. Viaje um

ano no futuro e ima

gine o mesmo time
com uma equipe competitiva, patrocinadores e uma comunida
de que novamente acredita num futuro glorioso. É possível? a

Clube Náutico Marcílio Dias prova que sim. Mas qual o segredo?
a principal deles é contar com pessoas comprometidas na dire

toria, que se prepararam para colocar o time novamente no rumo

certo. Junte a esta receita um prefeito atuante, com força para
barganhar recursos junto ao empresariado local. Depois de um

.

ano onde só contabilizou dívidas, o rubro-anil agora goza de qua
tro patrocinadores (Gomes da Costa, Prefeitura, Casas da Água e

Seara), frutos de um meticuloso planejamento.

A reviravolta
A reviravolta marcilista come

çou com a indicação do dentista
Abelardo Lunardelli à presidên
cia. Ele foi corajoso, assumindo a

bronca e trabalhando com inteli

gência na reestruturação do Ma
rinheiro. Promoveu um seminário
de planejamento estratégico, com

palestrante externo, para o qual
.

convocou a diretoria executiva e
-

os integrantes do conselho deli
berativo. Criou uma mascote, o

Marinheiro Cilinho, para cativar
o público infantil..No campo do

futebol, recrutou Eusébio Pereira

Neto, o Caloca, empresário do se

tor do café que já havia sido diretor
de futebol do Brusque nos anos 90.

o futuro
Se dentro de campo a reação

também vai acontecer, isso só o

decorrer das competições pode
confirmar. A equipe começou
mal a Série D do Brasileiro, de
mitiu seu técnico, mas este não

é o principal objetivo da tem

porada. a Marcílio Dias quer
mesmo é voltar para a primei
ra divisão do estadual, onde foi
rebaixado junto com o Juven
tus em 2008. Nós voltamos e

caímos de novo, não aprende
mos a lição que a-bola nos en

sinou. Eles viveram um inferno
astral durante dois anos e, nes

te tempo, procuraram se estru

turar. Um exemplo e tanto.

Operação
Pertinente o comentário do

leitor Mareio Maestri, por e-mail,
sobre a possibilidade da opera
ção de Mayara Uller acontecer

em São Paulo. É bom deixar claro

que, caso a operação não acon

teça em Jaraguá do Sul, não será
em virtude da competência dos

ortopedístas locais. Muito pelo
contrário. Por ser uma atleta de

Seleção Brasileira, é mais interes
sante para ela ser operada pelos
médicos da própria CBR

DE OLHO NA BASE

As esperan de
ar medalhas

�
Atletismo quer voltar das competições com vários ouros

JARAGUÁ DO SUL

Uma das modalidades que mais
distribui medalhas em jogos é o

atletismo. E Jaraguá do Sul prepara
suas equipes de Joguinhos, Olesc e

Jasc para caprichar nos pódios.

as três' competições promovidas
pela Fesporte (Fundação Catari
nense de Esportes) o atle-
tismo jaraguaense cos

tuma figurar entre a quarta e

oitava posição. Quem explica
é o coordenador da modali
dade,.Adriano Moras. "Geral
mente Blumenau, Joinville e

Florianépolis ficam entre os três primei
ros e nós ocupamos o meio da tabela. Es
sas cidades têm uma estrutura melhor e

com o que temos conseguimos fazer bo

nito", revela.
Em todas as competições Iara

guá do Sul é representada tanto

no masculino e no feminino,
somando mais de 60 atletas.

Segundo Moras, a alesc, por
ser uma categoria com uma

idade jovem (17 anos), deve
ser reforçada, uma vez que acompeti
ção só começa em outubro (16 a 23).

Nos Joguinhos, que estão batendo na

porta (iniciam no dia 20 de agosto e encer

ram dia 28) o grupo está praticamente de
finido e os garotos que devem surpreender .

a Iasc, 9 a 18 de setembro, são os jogos que
as mulheres estão mais preparadas. Veja
abaixo quem são os destaques das moda
lidades e qual a expectativa do atletismo

para cada uma das competições.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Olesc ainda
distante

Por estar um pouco lon -
.

ge (será apenas em outubro), a

equipe da Olesc ainda está em

fase inicial de preparação. Se- .

gundo o treinador, a base possui
.

de 25 a 30 atletas para a compe
tição. Porém, muitos ainda pre
cisam ser lapidados para chegar
com chances de medalhas. "Ain
da vamos nos reforçar e melho- (

rar os atletas que temos. Temos
meninos de excelente qualidade.
Mas esse grupo deve ficar madu
ro apenas em 2011 ", falou Moras.

Miriely é uma das
favoritas no Jasc e

expectativa de ouro

no salto com vara

Consolidação
nos Joguinhos

Nos loguínhos a grande expec
tativa do atletismo é com os ho
meris. I� equipe é formada há mais

tempo e temos grandes chances
de ficar entre os quatro primeiros
no masculino e faturar medalhas
no feminino", acredita o treinador.
Cleberson Wagner (decatlo), Carlos

Marques (salto com vara), Andrey
Zanelatto (velocista) e André Souza

(velocista) são as referências entre
,

os homens. Iéssíca Silva (heptatlo),
Ângela Martins (velocista) são as

mulheres que podem surpreender.

Jasc requer
investimento

Por ser uma competição adul
ta o Iasc requer um investimento
maior. Para participar da compe
tição, conforme Moras, a equi
pe jaraguaense recebe apoio da
Faculdade Jangada. Nele, o des

taque é o feminino com Miriely
Santos (salto com vara e 100m
com barreira) , Simone Ferraz

(fundista) e Sally Siewerdt (ve
locista). No masculino, Diego
Peiter (velocista) e Maico Angst
(salto triplo e distância) são as

principais promessas.
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E' I '"r"E:

na leva a melhor no clássico
MalweelCimed inicia mal, consegue reação, mas não evita a derrota para O time de Ioínvílle
JOINVILLE

A única previsão em umjogo
como MaIwee/Cimed e Krona/ .

Joinville é que as emoções
estarão à flor da pele•.

[Em
à noite, no Ginásio da Uni

e, não foi diferente. Um jo
g ço, digno do melhor futsal do

mundo. Mas quem levou a melhor
foram os donos da casa, vencendo

por 6x4 e praticamente garantindo,
pelo menos, a segunda colocação na

primeira fase.
,

O jogo começou amarrado. e

demorou a encaixar. E, após Guina
abrir o placar aos 7min13, a Kro
na deslanchou e fez mais dois com

Humberto, aos 7min47 e aos 9min.

Depois de se estabilizar, a Malwee
resolveu arriscar e colocou Falcão
como goleiro linha faltando cinco
minutos para o fim do primeiro tem

po. Na primeira jogada, ele achou Io-
. nathan, que descontou. Aos 18min56,

o camisa 12, ainda como goleiro ti
. nha, avançou e chutou cruzado, sem

chances para Franklin - 3x2.

FABRíCIO PORTO/ND

Jogadores da Krona comemoram vitória sobre a arquirrlval Malwee

Segundo tempo equilibrado
Aos 3min45, Julio acertou um

belo chute de primeira e fez o quar
to da Krona. Faltando nove minu

tos, Falcão novamente no gol linha
e, dois minutos depois, Lenísio con

seguiu descontar. O fim de jogo foi

eletrizante. André fez o quinto aos

19min e Café, em cobrança de tiro

livre, ampliou nove segundos de

pois. No finalzinho, Lenísio fez bela

jogada individual e descontou, mas

não havia mais tempo para reação.

IJ

PREVISAO DO ·TEMPO

CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS
Carlos Barbosa 3xO Minas
Krona 6x4 Malwee/Cimed
Cortiana 2x3 Intelli
Cascavel 3x2 RCG/Garça
Copagril4x3 Petrópolis
Florianópolis 2x5 Macaé
Atlântico 4x3 Corinthians
Umuarama 5x3 São Paulo
Foz Futsal 4xO Praia Clube
Anápolisx Unisul*

CHUVA fRAGA

Tempo firme com

nevoeiros ao amanhecer
e presença de sol entre
nuvens. Temperatura em

elevação.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 14°C

MÁX: 21°C

QUINTA
MíN: 13°C

MÁX: 26°C

SEXTA

MíN: 14°C
MÁX: 27°C

SÁBADO
MíN: 15°C

MÁX: 28°C

PRÓXIMOS JOGOS
AMANHÃ
20h15 - Malwee/Cimed x

Assoeva

SÁBADO
16h - Krona/:Joinville x Foz Futsal
16h - Praia Clube x Macaé
18h -Intelli x ReG/Garça
20h - Copagril x Carlos Barbosa
20h15 - Assoeva x Anápolis

PRÓXIMAS .SEMANAS

Agosto virá
com chuva

ESTAÇÃO
Primavera
mais seca

13° Cascavel 22 20 6 4 10 56164 -8 1366%: ,

14° Praia Clube 21 1� 6 3 10 44165 -21136,8%
15° RCG/Garça 20 1� 5 5 7 48156 -8 135,1%
16° Macaé 19 1� 6 1 11 52153 -1 i 35,1%
17" />ssreva 19 iii 5 4 8 37!49 -12j37,2%
18° Cortiana 17 20 4 5 11 41161 -20i28,3%
19° Anápolis 14- 18 4 2 12 40'67 -27125,9%
20° São Paulo 14 19 3 5 11 36!54 -18[24,5%!

; 1 ' !

10 lJ 2 4 12 51b c22i18,5%

* Não encerrado até o

fechamento

�lIIIII�Wi:JilllliliiiiDlitt_'··..'IfI'I!lIIIIiIIiBl1�NIMI._IYIt

O começo de agosto será

instável, com chuva até o dia 6
de agosto devido especialmente
ao deslocamento de duas fren
tes frias pelo litoral catarinense.

Depois disso, os indicativos são
de tempo mais seco no Estado.

Temperaturas continuam mais

baixas, especialmente à noite.

A primavera deve ser mais seca, e

ainda assim marcada por temporais
com granizo, mesmo com frequência
menor. Eventos extremos com chuva in
tensa em curto espaço de tempo podem
ocorrer, fazendo com que em alguns
municípios ou regiões apresentem volu
mes totais superior à média mensal.

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.
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Novo CrossFox.
,0 mais Selvagem
dos compactos.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

Os lel".res '1IIes
-'A'II ...
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