
ao

oucos
Na região, apenas Dieter Janssen, Carlos Chiodini, Airton Sudbrack e Jean Leutprecht
já estão aproveitando os novos recursos para aumentar o diálogo com os eleitores.

Página 4
.

REPERCUTINDO
É o fim da Malwee

: Futsal? Página 20
.

JULlMAR PIVATTO

Caminhão caçamba
derruba cinco postes
Acidente aconteceu na SC-413,
em Guaramirim. Cerca de 1,5
mil famílias ficaram sem energia
elétrica e prejuízo pode ser

superior a RS 30 mil. Página 23

FAMEG

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

'1
As ·provas de

Mônica Lewinsky

I'"i,,'

I
•

No dia 30 de julho de 1988, a ex-estagiária da Casa
Branca, Mônica Lewinsky, entrega ao promotor Ken
neth Star um vestido que consistia na prova de que I"ela havia tido relações íntimas com o então presiden- �
te dos Estados Unidos, Bill Clinton. !

Mônica foi criada no sul da Califórnia, graduou- ii
se em psicologia em 1995 e logo depois ingressou

!

como estagiária na Casa Branca, em Washington.
Pouco tempo depois, no entanto, ela se tornou foco
da imprensa não por sua função no governo, mas por
um escândalo sexual que envolvia o presidente. A se- i
cretária lindaTripp, sem que ninguém soubesse, co-

�

meçou a gravar suas conversas telefônicas com Mô

nica, em que as duas trocavam confidências sobre a

relação da estagiária com Clinton.

Algum tempo depois, Tripp daria as gravações a

Kenneth Starr, o acusador independente. Apesar de; ,

no começo, tantoMônica quanto o presidente terem
negado toda e qualquer acusação, os dois acabaram
voltando atrás pelas evidências encontradas-' inclu- I

sive o vestido deMônica.
A "Casa dos Representantes" dos EUA pediu o im

peachment de Clinton, sob acusações de perjúrio, obs
trução da justiça e má-fé no cargo, em dezembro de
1998. O julgamento do Senado.aconteceria em feverei- �
ro do ano seguinte - e mesmo tendo a maioria, o Par
tido Republicano não conseguiu tirá-lo do cargo. Com
o fim do processo, o presidente continuou no governo,
desculpou-se publicamente à população americana e

continuou governando com altas taxas de aprovação.
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DIVULGAÇÃO

Os primeiros navios p.iratas
tas mais temidos eram os berbe
res, nórdicos e os eslavos, que na
metade do séculoVII saqueavam
constantemente as vilas litorâne
as do MarAdriático.

O mais famoso de todos, que
ainda habita grande parte das

lendas, é Edward Teach - mais
conhecido como "Barba Negra".
Nascido em 1680 na Inglaterra,
ele foi um veterano da Guerra de
Sucessão Espanhola e coman

dou dois navios piratas a serviço
de seu país de origem. Ele mor
reria em 1718, em uma embos
cada, com cinco tiros e mais de
vinte facadas.

PELO MUNDO

O hino da França·
Neste mesmo dia, em 1792, uma

música escrita sob encomenda por
Claude-Joseph Rouget de Lísle torna
se popular quando tropas voluntárias
a interpretam durante a marcha de
Marselha para Paris. A canção, cha
mada de "Marselhesa", passa a ser o

símbolo da revolução e é escolhida
como o hino nacional da França.

Edward Teach, um dos mais temidos
piratas da história, trabalhou por muito

tempo à serviço da Inglaterra

1

Nasce Henry Ford
Henry Ford nasceu nesta mesma

data, no ano de 1863. Ele criaria o seu

primeiro motor de dois cilindros trinta
anos depois - nessa época, ele foi o en
genheiro-chefe da Detroit Automobile

Company. Em 1901, a empresa muda
de nome para Ford Motor Company, e
14 anos depois surge o Modelo T, que
garante o sucesso do fabricante.

1

Reprodução a cores
No dia 30 de julho de 1906, Gabriel

Lippmann apresenta na Academia de
Ciências de Paris um método para a

reprodução fotográfica a cores. Dois
-

anos depois, o físico ganharia o Nobel
.

de Física pela sua invenção. O primeiro
processo fotográfico a cores, no entan

to, havia sido anunciado dois anos an
tes pelos irmãos Lumiére.

• Garantia de 1 ano balcão. " Assistência técnica especializada em notebooks. • Mediante aprovação de crédito.

A data exata em que os pri
meiros piratas surgiram é desco-

.

nhecida pelos historiadores, mas
o que se sabe é que eles aterrori
zaram primeiro a costa do Egito,
Mar Egeu e outras regiões da Eu
ropa. E foi pela sua "influência"

que surgiram os primeiros trata
dos e leis internacionais.

O império romano precisou
.

lidar com a pirataria desde seu

início até sua queda. Até mesmo
o imperador Júlio César chegou
a ser capturado e mantido refém

pelos navegadores, em 75 a.c.,
durante uma viagem pelo Mar

Egeu. Já na IdadeMédia, os pira-

: JARAGUÁ DO SUl- Rua Reinoldo Rau, 67 I Centro I 47-3273-6859 JOINVlllE - Rua Blumenau, 735 América I 47-3455-0220
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PONTO DE VISTA

EXPO 2010 - Oportunidades de negócios

Neste sentido
vale ressaltar
oapoioquea
organização
tem recebido
de parceiros
e a confiança
das empresas
partkípantes.

nserida na missão da Apevi de "fomentar a au
to-sustentabilidade, a união e o fortalecimento
das micro e pequenas empresas pela promo
ção da melhoria da gestão, pela representação

e por ações concretas em defesa de sua causa", a
Expo 2010 alcançou sucesso como um evento que
oportunizou negócios e ampliou as redes de rela
cionamentos entre expositores de vários segmen
tos que participaram da sua realização de 14 a 18
de julho na Arena Iaraguá,

Os resultados finais apontaram o

sucesso desta edição, muito embora
a ocorrência de chuvas durante os

cinco dias de realização da Expo, o
.

que inegavelmente inibiu a presen
ça de um público mais expressivo.
De outro lado, percebemos que os

33.357 acessos de visitantes ofere
ceu uma amostra qualificada de

pessoas que foram ao evento para
comprar diretamente dos exposito
res ou iniciar negócios que se con

cretizam no pós-feira.
Foram realizados mais de R$ 10

milhões em negócios nos mais dife-
rentes segmentos, da indústria ao comércio e pres
tação de serviços, além da mostra de arquitetura e

da apresentação de um apartamento em tamanho

real, que além de constituir diferencial no leque de

atrações ao público possibilitou uma circulação de
recursos positivos, o que transforma a Expo em um

indutor da economia.
Com o propósito de buscar amelhoria continua

deste empreendimento, nesta edição novamente

a organização da Expo promoveu uma pesquisa
para mediar a satisfação de expositores e visitan
tes. Com o apoio da Unerj, realizou-se o levanta
mento que indicou o acerto deste projeto, com
umamédia de 90 por cento de satisfação. No caso

dos expositores o índice chegou a 98% de satisfa

ção, enquanto no levantamento entre visitantes
este indicador chegou a 95%. Fator importante a

ser considerado é o de que 80% das pessoas que
passaram pelo evento são residen
tes de Iaraguá do Sul ou-região.

São dados estimuladores para a co

ordenação do evento e para a diretoria
da Apevi quanto ao direcionamento
da próxima edição, em 2012, que em

alguns meses já inicia seu planeja
mento. Como aconteceu após a edi

ção de 2008, a entidade buscará assim
os ajustes necessários para-que a Expo
continue crescendo e se fortalecendo
como uma grande oportunidade de
visibilidade às empresas da região do
Vale do Itapocu e de Santa Catarina.

Neste sentido vale ressaltar o apoio
que a organização tem recebido de.

parceiros e a confiança das empresas participantes,
assegurando a condição necessária para aviabilidade
do empreendimento. Esta parceria que envolve o se

tor público e a iniciativa privada, ao lado da presença
dos expositores, faz da Expo uma iniciativa vitoriosa
entre os projetos daApevi ao lado dos programas de
melhoria da gestão como o Apevi nos Bairros, de ca

pacitação empresarial e de representação da causa

dasmicro e pequenas empresas.

"

"

SERViÇO

NÇA,MENTO
Curta produzido por jovens
o curta-metragem I.N.I.C.I.A.I.S será lança

do hoje, às 19h30, no auditório do CPL (Centro
de Profissionais Liberais). O filme, produzido por
jovens entre 12 e 18 anos no Programa Medidas
Socioeducativas emMeio Aberto, será exibido gra
tuitamente a toda a população. O projeto foi idea
lizado por Ieíson Heiler e tambémleva a assinatu
ra de Nelson Curica, ambos dividem a direção do
filme e têm experiência na produção de curtas.

CULINÁRIA
Receitas e sabor no Angeloni
ABancada do Sabor 2010 é atração no supermerca

do Angeloni em Jaraguá do Sul até amanhã. O evento

conta com a presença da empresa paranaense Iasmi
neAlimentos, onde ensina o preparo de receitas fáceis,
saudáveis, funcionais e saborosas. A apresentação
acontece ainda hoje, das 15h às 21h, e no sábado, das
15h às 18h, na loja central do Angeloni, rua Barão do
Rio Branco, 732, Centro. A JasmineAlimentos trabalha
com produtos naturais, integrais e orgânicos.

j\jn)S�CA
Sonora Brasil sábado no Sesc

O Quinteto Leão do Norte, de Pernambuco, se

apresenta amanhã no palco do teatro do Sesc Jaraguá
do Sul. A apresentação faz parte do projeto Sonora
Brasil - Formação de Ouvintes Musicais, que objetiva
desenvolver programações identificadas com o desen
volvimento histórico damúsica no Brasil. Os ingressos
ao custo de R$ 1 para comunidade e R� 0,50 para co
merciários podem ser adquiridos na central do Sesc ou
no local, apartir das 19h30. O espetáculo inicia às 20h.

SERViÇO
Bolsa FamOia atende só dia 2
A Prefeitura Municipal de Iaraguã do Sul comu

nica que o atendimento ao público para o Programa
Bolsa Família está suspenso desde ontem e ainda

hoje durante todo o dia, devido aos trabalhos demu

dança da Secretaria do Desenvolvimento Social, Fa
mília e Habitação. Esta secretaria retomará ao prédio
próximo à portaria principal, onde o atendimento
será retomado normalmente a partir de segunda
feira, dia 2. Informações no telefone (47) 2106-8102.
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

Ieda Mara Schroeder Galastri, inscrita no CPF 247.149.689-04, portadora da
identidade nO 5.105.202, torna público que está requerendo à Fundação Jara

guaense de Meio Ambiente - FUJAMA, a Autorização de Supressão de Vegeta
ção, de uma área de 10.000,00 m2, situado na Estrada Ribeirão Grande da Luz,
do mesmo município, com finalidade de reflorestamento de essência arbórea

(Eucaliptos); Também requer a Averbação da Reserva legal desta propriedade.
Referente ao Imóvel nO 26.302 .

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATNADO BRASIL-ESTADODE SANTACATARINA

Thbelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
Carlos Fabricio Griesbach,Thbelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonsecan° 1589 •Telefone:
(47) 3273-2390 • Horário deFuncionamento:09:OOh às 18:OOh

. Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

. EDITALDE INTIMAÇÃO DE rnomsro
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 ao código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência
ao responsável, segue a relação de titulos 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 osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FrCAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 152100/2010 Sacado: CELSO RICARDO MIGUEL Endereço: RUAALWIM BUfENDORF 275 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89260-675 Credor: MECANICA CENfER CAR MJ LIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: .

00309 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 301,00 - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 152994/2010 Sacado: DAVID USINAGEM Endereço: RUA ROTARY 912 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89258-443 Credor: PANINI REPRESENTACOES LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2922-01 - Motivo: falta de .

pagamentoValor: R$ 961,00 - Vencimento: 20/07/2010

Apontamento: 152499/2010 Sacado: EDEI.l'RUDES GLASENAPP BOlDT Endereço: RUA TREZE DE MAIO - APTO 102.
.

436 - CZERNIEWICZ - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89255-400 Credor: CONDOMINIO EDIFICIOVENEZA Portador: -

Espécie: DMI - N'Titulo: 06102 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 54,47 - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 153000/2010 Sacado: suo FORrE COM DE ARTIGO DO VEST LIDA Endereço: RUAWAlTER MAll-
QUARDT 1060 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: STAMPART ESTAMPARIATEXI1L LIDA Portador: -

.

Espécie: DMI - N° Titulo: NF00736/C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 461,35 - Vencimento: 19/07/2010

Apontamento: 152714/2010 Sacado: GEOVANE MACIEL Endereço: ESTRADA NOVA 214 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
.

89250-000 Credor: GDM MAQUINAS AGRICOLAS LIDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1204003 - Motivo:
.

falta de pagamentoValor: R$ 217,00 - Vencimento: 15/07/2010

Apontamento: 152929/2010 Sacado: JOAO SULUTCHAK Endereço: RUA AVENIN HANEMAN 554 - BARRA DO RIO
CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-630 Credor: COOP CRED RURALCOM INTERACAO SOlIDARIADE SC Porta

dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 000017 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 15,49 - Vencimento: 05/06/2010
.

-------------------------------------------'-----------------------------------------------------------------------------------------------�.�
.

Apontamento: 153062/2010 Sacado: JOSE CARLOS DA ROSA Endereço: AV. PREFWALDEMAR GRUBBA S/N - BAE-.
PENDI - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: BERTA IMOVEIS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 57/·.
ALUGUELO - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.250,00 - Vencimento: 15/07/2010

Apontamento: 152983/2010 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DE PROD. Endereço: LEOPOlDO HANNKE 230 - JA- ..

RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DALI. AGNOL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Título:
76317 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.365,90 - Vencimento: 09/07/2010 .

Apontamento: 152582/2010 Sacado: NAIR DE FARIA Endereço: anuco bUWE 6864 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP:··
89250-000 Credor:CENfRO DE FORMACAODECONDUTORES LESSMANN lTI) Portador: - Espécie:DMI - N°Título:
22345 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 152498/2010 Sacado:VANIVOGEL Endereço: RUATREZE DEMAIO, 436 - APTO 101 - CZERNIEWICZ
JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-400 Credor: CONDOMINIO EDIFICIOVENEZAPortador: - Espécie:DMI - N'Título:
06101 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 48,59 - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 152904/2010 Sacado: Z L COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D 'Endereço: ERWINO MENEGOTII 869 -

Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: COMERCIOACOS JARAGUALIDAEPP Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:
6434 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 175,92 - Vencimento: 12/07/2010
Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 30/07/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 30 de julho de 2010.

Tabelionato deProtestoGriesbach
Total de títulos publicados: 11
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Carlos Chiodini lançou uma nova página na internet para a campanha
-

ELE ç 20

Ainternet

aserviçoda
campanha
Quatro candidatos da região já
aderiram ao uso da.grande rede
JARAGUÁ DO SUL

Além das tradicionais
placas, adesivos e

santinhos, a eleição
deste ano ganhou novas

ferramentas. São elas:
blogs, twitter, orkut,
facebook e flickr.

ela primeira vez, a Justiça
_"

liberou a campanha na

internet de forma quase
irrestrita. Os candidatos,

que até 2008 não podiam di-

vulgar as propostas em páginas
oficiais, têm acesso liberado em

todas as chamadas redes sociais,
desde que seja exclusivamente
para promoção do postulante.

Com a permissão, os candida
tos à presidência não perderam
tempo. Todos os recursos possí
veis estão sendo utilizados por
Dilma Rousseff (PT), José Serra

(PSDB) e Marina Silva (PV). Em
Santa Catarina, Ideli Salvatti (PT)
e Raimundo Colombo (DEM) já
lançaram

.

suas páginas oficiais
na internet. Angela Amin (PP)

deve estrear o site em agosto.
No Vale do Itapocu, a inter

net ainda não entrou na pauta de
muitos partidos. Dos 15 candida
tos a deputado da região, apenas
quatro estão presentes na grande
rede: Airton Sudbrack (PT), Carlos
Chiodini (PMDB), Dieter Janssen
(PP) e· Jean Leutprecht (PC do B).

As. ferramentas onllne
ajudam a nos aproximar

dos eleitores.
CARLOS CHIODINI (PMDB),

CANDIDATOA DEPUTADO ESTADUAL

Deputado por sete meses,
Chiodini investiu pesado na in
ternet para voltar à Assembleia

Legislativa. O peemedebista pos
sui um site oficial, em formato de

blog, e participa de cinco redes
sociais: orkut, twitter, facebook,
youtube e flickr. "Eu já tinha
orkut desde a eleição de 2006.

Começamos a investir mais em

outubro de 2009, com a abertura
do site domandato. As ferramen
tas online ajudam a nos aproxi
mar dos eleitores", comenta.

• Giovanni RamoS'
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

-.........

Internet será usada também
após a eleição, diz Janssen

O twitter é a única rede social

que o candidato a deputado es

tadual Dieter Janssen (PP) utiliza
atualmente. Ele abriu a conta em

abril, depois de assumir interina
mente uma vaga na Assembleia

Legislativa. Três meses depois, o
pepista pretende ampliar a cam
panha na grande rede. "Não sei

. ainda se terei uma página oficial,
mas das outras redes sociais eu

vou participar", afirma.
Janssen garante que conti

nuará utilizando as redes sociais

após a eleição, principalmente
em caso de vitória. "É um espaço
onde podemós conversar direta-

mente com a comunidade, saber
suas reivindicações, muito útil

para um mandato parlamentar.
Hoje, pretendo usá-la também
.para avaliar o trabalho da cam

panha. Quero que os eleitores

sugiram, critiquem", afirma.
Candidato a deputado fede

ral, Airton Sudbrack (PT) já pos
suía um blog desde junho do ano

passado, que era utilizado para
divulgar as ideias da Esquerda

.

Marxista, uma das alas do par
tido. O petista entrou domingo
passado no twitter e continua
com o blog para divulgar tam- .

bém as ações da campanha.
ARQUIVO OCP

, i
Se for eleito, Dieter Janssen pretende continuar utilizando as redes sociais

ENDEREÇOS DOS
CANDIDATOS'

• DE,PUlADO EstADUAL
• Carlos Chiodini

SitejBlog - www.carloschiodinLcom.br
Twitter: twitter.comjcarloschiodini
Facebook: www.facebook.com/ca rlosch iod i n i

Flick: www.flickr.comjphotosjcarloschiodini

• Dieter Janssen
Twitter: www.twitter.comjDieter_Janssen

'. DEPUtADO FEDERAL
• Airton Sudbrack (PT)
SitejBlqg - www.airtonsudbrack.blogspot.com
Twitter: www.twitter.comjsudbrack13

• Jean Leutprectit (PC do B)
Twitter: www.twitter.comjjeanleutprecht

• G'OVERNAOOR
• Angela Amin (PP)
Twitter: www.twitter.comjangelaamin
Flickr:.www.flickr.comjphotosjangelaamin
• Ideli Salvatti (PT)
SitejBlog: www.ideligovernadora.com.br
Twitter: www.twitter.comjidelisalvatti
Flirckr: www.flickr.comjphotosjidelisalvatti

'. Raimundo Colombo (DEM)
,

SitejBlog: www.raimundocolombo.com.br
Twitter: www.twitter.comjraimundocolombo
Flickr: www.flickr.comjphotosjsenadorcolombo
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'Por Giovanni Ramos, interino giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
Informa· ão zero

.:J

tado na CP do Refis, uma informação que contradiz
a notícia anunciada na segunda-feira.

A comissão erra ao esconder o trabalho da

imprensa. Procedimentos básicos da comissão,
como sobre quem será convocado para depoi
mento poderiam ser divulgados. Não foi por
publicar os dados que a CP do Refis está blo

queada na Justiça e sim porque os vereadores
cometeram erros no andamento do processo. A
CEI da Schützenfest funcionou perfeitamente,
com as informações repassadas à comunidade.
Mas uma certa paranoia parece passear na Câ
'mara de Vereadores.

'

s integrantes da CP (Comissão Processan

te) da Schützenfest não parecem dispostos
a informar para sociedade sobre os anda-

...--mentos da investigação. Na segunda-feira, a
CP avisou que iria escolher 10 das 20 testemunhas

apresentadas pela prefeita para depor. Ontem, ape
sar de a comissão tomar a decisão de não repassar
nada mais para imprensa, O Correio do Povo teve

acesso a duas informações diferentes.
A primeira é que a prefeita será notificada da

decisão da CP de escolher 10 testemunhas. A se

gunda é que a notificação será para Cecília Konell
(DEM) fazer a escolha, mesmo procedimento ado-

A Justiça Eleitoral de Iaraguá do Sul está com 10

vagas abertas para técnicos de urna, um trabalho

temporário'de três meses, com carteira assinada. Os
candidatos precisam ter o ensino médio completo e

conhecimentos básicos em informática. As inscri

ções devem ser feitas pela internet, no site www.ivo

te.probank.com.br, onde consta o material comple
to, ou pelo e-mail graziela.souza@probank.com.br.

Em campanha
A tríplice aliança se reúne neste sábado, a partir

das 9h, na Sociedade Acaraí, para apresentação dos
candidatos a deputado estadual e federal da região.
O evento deve ter também a presença dos concor
rentes da majoritária: Raimundo Colombo (DEM),
Eduardo Moreira (PMDB), Luiz Henrique da Silvei
ra (PMDB) e Paulo Bauer (PSDB). Após o evento, os
candidatos irão visitar a Stammtisch no Calçadão.

ARQUIVO oCP

·

ói'ia
Os ex-governadores Luiz Henrique da Silveira e Eduar

do Moreira, ambos do PMDB, vão ser mesmo multados pelo
TRE (Tribunal Regional Eleitoral) por campanha antecipada
durante um programa veiculado nas emissoras de televisão
em maio. Valor da multa? R$ 5 mil, uma punição alta para
um cidadão comum} mas uma miséria tratando-se de cam

panha eleitoral. O presidente Lula já recebeu diversas mul
tas dessas pelo mesmo motivo e chegou a ironizar as penas
durante um 'discurso em palanque. Ninguém leva a sério.

I
•

Contabilidade
ConlUI tilllm9l'tt.lfAI

,

3171-4747
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É preciso que o suplente
esteja pronto para assumir

a função, precisa' ter
experiência e competência.

UJQO'tIJ �dift (lilf�
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'" ln DUma,
A coligação A Favor de Santa Catarina (PT IPR/PSB/PCdoB) infor-

ma que promoverá neste final de semana nas principais cidades de
Santa Catarina o "Dia D, de Dilma". A candidata governista Virá ao

Estado? Não. A mobilização será feita apenas pelos militantes, além
da coligação de Ideli Salvatti (PT) e os integrantes do comitê supra
partidário em prol de Dilma Rousseff (PT). Faria muito mais sentido

organizar um evento desses com a própria candidata, não?

PIERO RAGAZZI

"

PIERO RAGAZZI

Resposta Observação
A coordenação da campanha Também aliado de Décio, o

de Airton Sudbrack (PT) à Câma- vereador Justino da Luz (PT) não
ra Federal está insatisfeita com a foi citado pelos apoíadores de
decisão do ex-deputado estadual Sudbrack. Talvez porque Justino
Dionei da Silva de apoiar o petis- tenha dito que "o candidato de
ta Décio Lima, de Blumenau, para

'

Jaraguá não será abandonado",
deputado. "Está certo Dionei fazer apesar de a frase ser um pouco
campanha para Décio depois de

'

estranha. Ideli Salvatti (PT) disse
pregar incansavelmente a necessi- ao O Correio do Povo que a coli
dade de apenas uma candidatura gação dela era a única sem dís

pela região", critica o assessor do sídências. Em Jaraguá do Sul, a
candidato, Carlos Castro. sigla não 'parece tão unida assim.

liberado
o candidato do PPS a deputado estadual, Humberto Grossl, teve

o registro deferido pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) nesta sema
na e se junta a Dieter Janssen (PP) e Natália Petry (PSB) na lista dos
liberados. Os demais candidatos aguardam o julgamento do tribunal,
deles e dos concorrentes. Vários estão mais preocupados em saber

quando o seu concorrente será impugnado.
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CHARGE EOrfORIAL

Direito sem garantiasNO RIO DA LUZ

ano e novemeses após as enchentes que
arrasaram boa parte de Santa Catarina, a

população atingida continua sofrendo as

..... consequências. Em Jaraguá do Sul, mo
radores do bairro Rio da Luz realizaram ontem um

protesto por causa da demora da Prefeitura em solu
cionar o problema das rachaduras que surgiram nas

casas do Loteamento Heise II após a enxurrada.
Financiadas em parceria com o governomunici

pal, as residências representaram
a realização do antigo sonho da
casa própria para 25 famílias. Mas
o que parecia um sonho acabou
se tomando um pesadelo: desde
novembro de 2008 os moradores
temem que a situação se agrave
caso novos desmoronamentos

voltem a acontecer. Até agora, en

tretanto, nenhuma solução práti
ca foi tomada.

A falta de agilidade para ajudar
os atingidos não se restringe aoRioda Luz. É até difí
cil acreditar que as obras de reconstrução, cuja con
clusão foi prometida pelo Deinfra (Departamento
de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina) para
dezembro doano passado, ainda não terminaram.

As mais de 200 casas garantidas pela Cohab

(Companhia de Habitação do Estado de Santa Cata
rina) à região também pareceum compromisso difí
cil de ser cumprido. Na maioria dos casos, a entrega
das residências sofreu atrasos por causa da demora

das Prefeituras em adquirir terrenos e realizar os

acabamentos necessários. Dessa forma, um projeto
que deveria ter sido concluído no final do ano passa
do ainda se arrasta diante da burocracia e, às vezes,
da falta de vontade mesmo. Enquanto isso, famílias
continuam vivendo em locais que foram interdita

dos durante a enchente e voltaram a ser ocupados
sem autorização daDefesa Civil.

Ao avaliarmos esse período de pós-tragédia, a
lição que fica é que os governos
- seja Estadual, Municipal ou Fe

deral- ainda não completaram a

lição de casa. Onde estão os recur
sos para prevenção prometidos às
Defesas Civis catarinenses? Sem

profissionais e ferramentas sufi

cientes, a existência destes órgãos
continuará se resumindo apenas
ao atendimento de emergência às

situações de tragédia.
Projetos que pleiteiam verba

para a drenagem de rios e a retirada de famílias em

áreas de risco, protocolados pelaPrefeitura de Jaraguá
do Sul no Ministério das Cidades, continuam sendo

uma incógnita. Passam de um ministério para outro

sem qualquer explicação plausível e sem nenhuma

previsão dequando e se de fato irão virar realidade.
É uma pena que o direito à segurança, moradia

e saúde de qualidade a todos os .cidadãos, previsto
pela Constituição Federal, não seja encarado com a

importância necessáriapelos nossos governantes.

OOLErfOR

Mobilidade e medicina
dos e o caixa dois.randes obras não resol

vem os problemas. Um
viaduto só serve para mu

.._ dar de lugar um engarra
famento." (Jaime Lerner, 8/4/92)

Mobilidade é o tema da hora.

Os novos tempos exigem
novo pensar. Não se muda uma

realidade pensando-se de for-
. ma obsoleta. As soluções pas
sam pelo transporte coletivo de

qualidade e barato,
pelo não-motoriza

do, pelo solidário,
pelo alternativo,
pelo escalonamen
to de horários dos

. geradores de tráfe

go, pela micromo
bilidade (estímulo
aos "centrinhos" de

bairros), pelo trans
porte aquaviário e

ferroviário de car

gas, por calçadas e

ciclovias seguras,
pelo uso racional do solo e pela
cidade compacta, funcional e

humana.
A medicina nos ensina que

para não entupir o sistema cir

culatório do ser humano deve-se'
evitar o mau colesterol. Analoga
mente, para não se entupir o sis
tema circulatório da cidade deve

se evitar o mau e exacerbado uso

do carro. A saúde, a segurança e

o bem-estar geral agradecerão.
A.mobilidade sustentável requer
mudança cultural e moderniza

ção gerencial.

DOLErfOR

Recall do ser humano
Por conta da ímobi

'lidade, gerada pelo
uso intenso do car

ro. Eterno dublê de
vilão e símbolo de
"status". Que soma

do às motos, mul

tiplica-se que nem

"chuchu na serra",
Os índices de mo

torização atingem
números inimagí-

. náveis. Os de morte
e acidentes são por
nográficos. A indús
tria automobilística, de controla-

.

dores e de multas nunca faturou
tanto. Os custos sócio-econômi

cos disso são falimentares.
Temos participado de vários

eventos, ouvido experts e estu

dado sobre o futuro da mobilida
de urbana. O foco não mais está
em intervenções faraônicas, no
vas 'vias, pontes, viadutos, túneis.

Chegou-se à conclusão do óbvio:

já se gastou muito nisso e o pro
blema só aumentou. E quanto
mais se investe em melhoria de

fluxo, mais se estimula o carro e

a velocidade. No dizer de Lerner,
grandes obras viárias só benefi
ciam empreiteiros, desapropria-

" ....... ecall é uma palavra inglesa que significa
"chamar de volta" ou "recolha de mate

_c
rial", geralmente ocasionado pela desco-

berta de problemas relacionados com o

produto. O recall é uma tentativa feita pelo fabri-
cante para limitar a responsabilidade por negli
gência corporativa e evitar danos à empresa fabri
cante e obviamente aos que estão

em contato direto com o produto.
Às vezes é feito com grande alar

de, para dar a impressão de que é

uma indústria séria, que reconhe

ceu seu defeito e tomou as devidas
medidas corretivas e às vezes é feito
na calada da noite, sem nenhum
alarde ou notas na imprensa, para
não causarperguntas incômodas.

No Brasil, os recalls ficaram co

nhecidos principalmente através

da indústria automotiva e logo se

.estenderam para praticamente todos os segmentos
do mercado. Um dos últimos recall que vimos foi

da rede McDonald's, que está retirando do mercado
.

americano 12 milhões de copos de vidro com dese

nhos do filme Shrek, pois os desenhos das figuras
contêm cádmio, um metal sabidamente tóxico e

cancerígeno. A cada dia vemos um novo tipo de re

call pelo mundo, mas existe um em particular que
pode estar em andamento e que ninguém percebe
ou divulga: é o recall do ser humano!

Sem dúvida existem lotes defeituosos napraça,

pela simples constatação do aumento de proble
mas pelomundo, como por exemplo, uma falta de
respeito generalizada, pedofilia e criminalidade

crescente, desprezo pela vida em geral, ataques ao
planeta de todos os lados, e um sem número de
desmandos feitos pelo homem.

Se considerarmos o homem como um produto,
ele é, sem dúvida, um produto pe-

As soluções passam
pelo transporte

coletivo de qualidade
e barato, pelo não-

.

motorizado, pelo
solidário, pelo
alternativo, pelo
escalonamento de

horários dos geradores
de tráfego.

" rigoso não só para si próprio como
para todas as espécies e também

para a harmonia do sistema. Den

tro desta lógica, está na hora de

se fazer um recall do produto ser

humano. Os religiosos podem
dar outra conotação, chamar
este evento de juízo final, apoca
lipse, final dos tempos, e assim

por diante, mas para aqueles que
gostam de termos mais técnicos,
podemos dizer simplesmente que

está na hora de fazer um recall, pois o mercado já
está ciente daexistênciade lotes defeituosos que exi

gem uni reparo por parte da empresa responsável.
Talvez este recall já tenha iniciado e ainda

não tomamos consciência de sua existência,
pois sua divulgação segue outros padrões e esta

mos muito desatentos. Tanto isto é verdade que
muita gente nem sabia do recall dos 12 milhões

de copos do McDonald's.

Célio Pezza, escritor com formação acadêmica em
Química eAdministração de Empresas.

A cada dia vemos um novo

tipo de recall·pelomundo,
mas existe um em particular

que pode estar em
andamento e que ninguém
percebe ou divulga: é o
recall do ser humano.

"

"

OsmarGünther, engenheiro civile
especialista em Planejamento Urbano
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COITCndo contra o tempo
Reuniões diárias tentam definir os últimos detalhes da organização

FOTOS A�QUIVO ocr

Comissão Central Organizadora do evento já está quase definida, mas o orçamento final da festa só deve ficar pronto no final de semana

-"'temor dos membros da
Acstvi (Associação dos Clu
bes e Sociedades de Tiro

_ do Vale do Itapocu) é ficar
mais uma vez sem receber o di
nheiro prometido. "Isso já acon

teceu em outros anos. Pelo menos

quatro vezes nos prometeram um

retomo que não veio. Agora, exigi
mos um repasse formal", explica o ficam apenas com a realização
presidente daAcstvi, Celso Hille. dos desfiles e os estandes de tiro.

A primeira proposta da Prefei- "Não estamos na organização da

tura havia sido um cachê de R$ 6 festa em si, mantemos a posição
mil para cada sociedade que par-

de que há muito pouco tempo.

ticipasse do tradicional desfile da Assumimos apenas esses dois fa

Schützenfest. Depois de analisar tores, porque, querendo ou não,
os gastos que teriam com a festa, a Schützen sem as sociedades

as sociedades fizeram uma con- não existe", enfatiza Celso.

traproposta que sugeria um valor O' que parece ter diminuído a

de R$ 8 mil a ser destinado a cada desconfiança da Acství, no entan-,
um dos clubes de tiro, o que foi to, foi a escolha do presidente da

aceito pela CCo. CCO', Alcides Pavanello, e do pre-

Segundo Hille, cada socíeda- sidente de honra, Adernar Duwe,
de irá investir R$ 1 mil na manu- o. que teria influenciado os presi
tenção das armas e na compra

dentes dos clubes de tiro. "São em

de alvos e munição. "Amanhã presários, e com eles acredito que

(hoje) vamos conversar com as
. será cumprido o que for assinado.

três sociedades que não tinham Só que, se não houver cumpri
interesse na organização da festa mento, não' existe mais Schützen

e confirmar se elas vão participar fest com sociedades", avisaHille,
ou não", comenta. A montagem
do estante ficará sob responsabi- • Bruna Bopgheti
lidade da Prefeitura. - - bruna@ocorreiodopovo.com.br

Mesmo voltando atrás e

decidindo participar da
Festa dos Atiradores, as
'Sociedades de Tiro vão
coordenar apenas uma
parte do, evento - e estão
tomando cuidado com os

acordos verbais.

O' processo que garantiu a

participação dos membros da

Acstvi durou algumas semanas,
mas fatores considerados impor
tantes acabaram fazendo com

que 13 sociedades decidissem

participar do evento.

A primeira questão que ga
rantiu a participação dos clubes
foi a. proposta que está sendo
discutida. Apesar de os valores
ainda serem incertos, as funções
estão definidas: as sociedades

SegundoCelso Hille, escolha dos presidentes da CCO ajudou na decisão

Geral 7

Orçamento deve
ficar pronto na

próxima semana
Pelo menos três reuniões di

árias focadas nas decisões para
organizar a Schützenfest. Esta é a
nova rotina de alguns funcioná
rios da Prefeitura, que até agora.
estão ocupados fazendo conta

tos para contratar as bandas que
devem animar a festa. Até o mo

mento, apenas a data (8 a 12 de

outubro) está decidida.
Cada setor da organização

deve apresentar seu orçamento
emuma reunião, às 16h da tarde
de hoje. A partir dos documen
tos, a CCO' (Comissão Central

Organizadora) deve passar todo
o fim de semana trabalhando
em cima dos valores.

'Ainda não temos como dizer
o valor final. Não temos expec
tativa de que a receita cubra ab
solutamente todas as despesas,
mas achamos ,que não faltará
muita coisa", afirma o presiden
te da CCO', Alcides Pavanello.
Sobre a incerteza quanto aos

, valores destinados às socieda
des" Alcides não demonstrou

preocupação. "Isso é questão
de nos reunirmos. A presença
deles émais importante para nós
do que os R$ 8mil".

.

As licitações devem ser
abertas através da Pundação
Cultural no máximo até o dia 10
de agosto - o que implica mais,

. 30 dias para que tudo comece a

sair do papel. Além dos serviços
normais que serão viabilizados
através do processo, como a ali

mentação e as bebidas, nesta

edição até mesmo os camarotes

serão licitados.

� LICITAÇÕES
Agostinho Oliveira, porta

voz do grupo de trabalho da
Schützenfest, afirma que os

prazos das licitações são a

única preocupação. Fora isso,
o Pavilhão de Eventos estaria

praticamente pronto e as dis
cussões com as bandas esta

riam em andamento.
A discussão de ontem tam

bém serviu para decidir quem
seriam os outros membros da
comissão. Como vice-presidente,
o escolhido foi o presidente da

Fundação Cultural, Jorge de Sou
za, e não um membro de uma

das sociedades. "Nas edições
anteriores, o vice e o presidente
sempre foram -dos clubes e da
Prefeitura. Este ano, de qualquer
forma, teremos nossas comis
sões para o tiro e o desfile", consi
dera o presidente daAcstvi.
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Operários trabalham na construção de uma das cabeceiras da ponte

I F RUTU

Ponteentra
'na fase final
de construção
Mas, para ser usada, ela depende
ainda de outras obras no entorno
JARAGUÁ DO SUL

Ela vai ligar os bairros
Centenário e Ilha da
Figueira e é tida como uma

das principais estratégias
para aliviar o trânsito
jaraguaense.

niciadano ano passado, apon
te está próxima de ser finaliza
da. A estimativa mais recente

para o término da obra, agora,
é o fim do mês de agosto. Antes,

. .

esperava-se que em maro ou JU-
nho a estrutura fosse entregue pela
empresa responsável. De acordo
com o secretário de Planejamento
da Prefeitura, Aristides Panstein, a
execução do projeto sofreu atrasos
por causa da constante ocorrência
de chuva nomunicípio. Porém, se
gue intensificada.

Ontem, os operários trabalha
vam na construção de urna das
cabeceiras. Na próxima semana, a

intenção é concretar a pista de ro�
lamento. Segundo Panstein, na últi
ma quarta-feira, em reunião entre a

prefeita Cecília Konell e o colegiado,
ficou definido que, do lado do bair
ro llha da Figueira, a ponte servirá
também como urn viaduto. Assim,

os automóveis vão acessar a futu
ra avenida à beira do Rio Itapocu
passando por baixo da plataforma.
"Com isso evitamos urn cruzamen
to e o uso de sinaleiro", explica.

.

"Se a chuva não tivesse nos
atrapalhado, a ponte já

estaria pronta faz tempo".
ARISTIDES PANSTEIN, SECRETARIO

Quanto aos acessos, ainda é

preciso fechar os acordos das de

sapropriações exigidas no plano.
Conforme o secretário, um decreto

que autoriza a negociação com os

proprietários de 36 terrenos já foi
assinado. Os pagamentos estão
em fase preliminar. Aos demais
resta finalizar os acertos. Depois
de tudo pronto, a ponte será o

ponto de ligação entre a rua José
TheodoroRibeiro e avenidaPrefeito
Waldemar Grubba, na altura da ró
tula em direção ao João Pessoa.

Todos esses trâmites deixam
incerta a data na qual a população
poderá, de fato, utilizar a estrutu
ra. De acordo com Panstein, não
se sabe ainda quando ela será libe
rada ao tráfego.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Orçamento chega
a RS 25 milhões
De

.

acordo com o se

cretário de Planejamento,
Aristides Panstein, o inves
timento na ponte que liga
os bairros Centenário e Ilha
da Figueira pode alcançar o
montante de R$ 20 a R$ 25
milhões-.A estrutura custa

tá cet<;.�. de .R$ 4�5 mílhões,
Já os acessos somam outros

R$ 3,5 milhões. A conta das
desapropriações chega a R$
6 milhões, a do viaduto a R$
5,5 milhões e a da ilumina
ção a mais R$ 1,5 milhão.
Parte tio dinheiro vem de f

emenda� do senador 'Neu.
to de Conto e do deputado
MauroMariani e do Estado.

da pela execução dos projetos é

aguardada para o mês de agosto.
Mais atrasada está a ponte

prometida para unir os bairros
Rau e Amizade. Também aban
donada desde o ano passado, ela
deve sofrer mudança de local e,
por isso, levantou polêmica na

população. Os moradores da rua
Anna Enke não a querem devido
ao trânsito. No entanto, na opi
nião de Panstein, não há lugar
melhor na região à implantação.

Na semana que vem, o assun
to entre em debate no Conselho
da Cidade e, em seguida, segue
para a Câmara de Vereadores.
Caso seja aprovada, a obra come
ça imediatamente.

licitação para duas obras
no Rio da Luz em agosto

ARQUIVO OCP

Obra de ponte no Rau foi abandonada por problemas estruturais em 2008

CRONOGRAMAS

• Ponte: entre os bairros Centenário e Ilha da Figueira
·Início da obra: 2009
Previsão de término: agosto de 2010
Investimento: R$ 4,5 milhões (apenas a ponte).
Orçamento total chega aos R$ 20 milhões

• Ponte: entre os bairros Amizade e Rau
Início da obra: ainda não começou. Intenção
é dar a largada na construção ainda neste ano

Previsão de término; 2011
Investimento: cerca de R$ 3 milhões

• Ponte: entre os bairros Rio da Luz e Rio Cerro
Início da obra: no fim de 2009. Prefeitura pretende
abrir a licitação na segunda quinzena de agosto
Previsão de término: dois meses após o infclo dos trabalhos
Investimepto: R$ 500 mil e R$ 800 mil

• Ponte: entre o Centro e o Czerniewicz (Celesc - Scar)
lniclo da obra: em 2011
Previsão de término: não defínldo .

Investimento: não calculado

.-Ponte: entre o Jaraguá Esquerdo e o bairro Barra do Rio Molha
Início da obra: 2011
Previsão de término: não definido
Investimento: não calculado

Panstein: rede elétrica em 2011

Fique por dentro
de t��o

.

ntece no reg100 .

que oco

@ocorreiodopovo

Depois da renúncia definiti
va da ponte que era construída
entre o Rio Cerro e Rio da Luz,
em 2009, agora, a Prefeitura está
finalizando o projeto de outras

duas plataformas a serem ergui
das na região. Elas ligam os bair
ros na altura da empresa Nanete
Malh.as e substituem as estrutu

ras já existentes.
Uma delas tem 22 metros de

comprimento por 14 de largura.
A outra é maior: 27 por 15 me

tros. Os custos são de R$ 500 mil
e R$ 800 mil, respectivamente.
Conforme Aristides Panstein, se
cretário de Planejamento da Pre
feitura, a abertura do edital que
vai definir a empresa encarrega-

\
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Hélio Teixeira da Rosa, diversas
reuniões com a Prefeitura foram
realizadas, mas os problemas não
são resolvidos. "Nós demos a eles
um prazo de 60 dias para fazer al-

"

guma coisa. Nada foi feito. Nosso
bairro está esquecido", reclama.

Os riscos são ainda maiores
nas residências mais antigas, en
tregues no ano de 2002, que fo
ram atingidas por deslizamentos
durante as enchentes de 2008.
Os moradores temem que novos

deslizamentos ocorram e as fortes
chuvas causam alagamentos, acú
mulo de barro e agravam as racha
duras nas moradias. "Depois dos
desmoronamentos, apareceram
as rachaduras. Nós temos medo
de novos desmoronamentos. Por

que existem nascentes neste mor

ro, é uma bomba relógio. Muitos
moradores deixaram de pagar as

prestações das casas por causa

de tantos problemas", comenta a

secretária da Associação, Viviane
Aparecida Kreis.

DIA A DIA DE
INSEGURANÇA

Na casa onde o pedreiro Age
nor da Silva, 51 anos, vive com a

esposa e cinco filhos, as aberturas
no chão chegam a quatro centí
metros. "Dá uma tristeza saber

. ..

que as cnanças correm nsco aqui
dentro. Se chove, eu peço parami
nhamulher sair de casa porque te
nho medo que isso aqui caia", de
sabafa. Já na residência de Laércio
Custódio Machado, 37 anos, todas
as paredes da lavanderia desaba
ram. "isso está um caos. Quando
chove, alaga e fica ainda pior", diz.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

,-OBRA
Investimentos" chegam a R$1,1 milhão

Rio da LlIZ pedemelhor
estrutura nobairro

Casas, construídas em 2002 e 2009, apresentam
rachaduras e problemas na tubulação

"
Dá uma tristeza saber que as

crianças correm risco aqui dentro.
Se chove, eu peço para minha

mulher sair de casa. Porque tenho
medo que isso aqui caia.

AGENOR DA SILVA, 51 ANOS, PEDREIRO

Moradores reivindicam asfalto, escola, posto de saúde e o fim das rachaduras
"

"

"
JARAGUÁ DO SUL

O sonho da casa própria se

transformou em pesadelo
para os moradores do
bairro Rio da luz.
/

que as 25 casas constru

ídas pela Prefeitura atra

vés de recursos do Fun
...... do Rotativo Habitacional
- Frohab, em junho de 2009, no
Loteamento Heise II, estão apre
sentando rachaduras, problemas
na tubulação e nos muros. Na
manhã de ontem, moradores do
bairro realizaram um manifesto.
Através de cartazes, eles reivindi
cavam por asfalto, posto de saú

de, escolas e pelo fim das racha
duras nas casas.

Segundo o presidente da As

sociação de Moradores do bairro, Paredes da lavanderia da casa de Agenor caíram depois das chuvas

o

Estudo levantará os riscos reais
O total de investimentos para a construção' das 25 casas foi de R$ 1,1 milhão, sen

do que R$ 341 mil foram repassados pelo Ministério das Cidades (governo federal) e
R$ 759 mil vieram do Fundo Rotativo Habitacional (Frohab), do governo municipal.
As casas são de alvenaria pré-moldada e têm 39 m-, dois quartos, banheiro, sala e

cozinha conjugadas. O terreno de cada imóvel é de 275 m-.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, JairAlquini, as casas do Rio da Luz
estão sendo monitoradas. O geólogo da Prefeitura também deve ir até o local para
fazer uma análise do solo na região. No entanto, a decisão de retirar as famílias das
casas dependerá de um laudo que" está sendo feito por geólogos contratados pela
Diretoria de Habitação. O resultado do "estudo deve sair em 40 dias.
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PIERO RAGAZZI

[l�

Cohab ePrefeitura
.

- �.

assmam convemos
Moradias populares são destinadas para carentes
MASSARANOUBA

Dois convênios estão
,

. firmados entre a Prefeitura
de Massaranduba e a Cohab
(Companhia de Habitação do
Estado de Santa Catarina).

parceria possibilita a

construção de 20 casas

e mais 256 apartamen
tos para as famílias de

baixa renda cadastradas no setor

de Habitação da Prefeitura. Con
forme o prefeito Mário Fernando

. Reinke, pela primeira vez acida
de vai receber moradias popula-

res. "Esse é o maior projeto social
. como maneira de ajudar os mo
radores carentes", enfatiza.

No dia 20 de agosto, a Prefei
tura revela o resultado da licitação
para a compra do terreno, onde as

residências vão ser construídas. A
concorrência acontece entre pro
prietários de dois loteamentos no

bairro Campinha Central, que fica
a dois quilômetros de distância do
Centro. Ao todo, são dez mil me
tros quadrados negociados, mas o
valor estimado ainda não foi reve
lado pelo prefeito.

• Oaiana Constantino
daian.c@ocorreiodopovo.com.br

Este é o maior
projeto social
como maneira
de ajudar cs
moradores
carentes

MÁRIO FERNANDO
REINKE

"

É a primeira vez que a cidade
terá casas populares, diz Reinke

Apartamentos ficam
no mesmo endereço

Os 256 apartamentos também vão ser construídos na mes

ma localidade. No entanto, o convênio prevê uma parceria um

pouco diferente. Pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, com
financiamento da Caixa Econômica Federal, as farnílias com ren-

� .. �_.

da de até seis salários mínimos podem adquirir a moradia. A

empresa Almeida Construtora e Incorporadora compra o terreno

e a Cohab ergue as unidades.

MORADIAS POPULARES VÃO SER ENTREGUES DIA 30 DE AGOSTO

Amvali discute
alimentação
escol.ar dia 23
JARAGUÁ DO SUL

A Amvali- (Associação
dos Municípios do Vale
do Itapocu) se reúne com

os representantes do Co

legiado de Educação jun
tamente com a União dos

Dirigentes Municipais de

Educação no dia 23 de

agosto, das 8 às 17 horas,
no auditório do Sesi em

Jaraguá do Sul. O objetivo
está centrado em discutir
a lei número 11.947 e a re

solução 38 FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvi
mento da Educação) sobre
alimentação escolar, ensino
fundamental de nove anos,

Projeto de Lei sobre ingres
so aos 5 anos e o Ideb (Índi
ce de Desenvolvimento da

Educação Básica).

PREPARAÇÃO
Além desses assuntos,

as Secretarias de Educação
dos sete municípios inte

grados àArnvali devem su

gerir temas e palestrantes
para a terceira edição do
Fórum Extraordinário de

Educação. O evento está
marcado para 10 a 12 de

novembro, na cidade de

Brusque.

Projeto Flor de liz beneficia 40 famílias
GUARAMIRIM

A data de entrega das 40 resi
dências da rua Romão Getnerski,
no bairro Caixa da Água, já está
definida. No dia 30 de agosto, as
famílias selecionadas pela Secre
taria de Desenvolvimento So
cial e Habitação em 2007 devem

comparecer ao local, às 18 horas,
para retirar as chaves das mora
dias populares, depois dos im

passes em volta do projeto Flor
de Liz, realizado através da par
ceria entre a Prefeitura e a Caixa
Econômica Federal.

Segundo a assistente social
da Prefeitura, Caroline Lutz, os

beneficiados vão sair do aluguel.
.

Cada família financiou R$ 10,5
mil e a gestão pública doou o ter

rena. No entanto, .corn o passar
dos anos, o empréstimo do ban-

co se tornou insuficiente para
construção dos imóveis.

Por isso, o governo munici

pal injetou mais R$ 150 mil. Com
esse recurso, vão ser adquiridos
materiais elétrico, hidráulico e

de pintura, além do pagamento
dos serviços de mão de obra.

Além dessas moradias, dez
casas da Cohab (Companhia de

Habitação do Estado de San
ta Catarina) vão ser concluídas

para as famílias prejudicas pelas
enxurradas de 2008. As casas es

tão localizadas no bairro Corti-

ceira, em frente à Weg Química.
Mas a data de entrega não está
definida. Essa é uma parceria en�

tre Prefeitura, Instituto Ressoar e

companhia estadual.
Outros 14 imóveis estão

sendo erguidos no Bananal do
Sul, com recursos do Ministé
rio da Integração. A demanda
soma 80 famílias. Destas, ape
nas dez receberam a moradia.
Conforme Caroline, até de
zembro deste ano todas as ca

sas devem ser entregues.

PIERO RAGAZZI

Governo municipal injetou
mais RS 150 mil para

terminar a construção das
casas populares

• .' •••J � lo '... .... ,I .'
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Lixo que semultíplícaem livros
Projeto Livro Livre já arrecadou mais de 74 toneladas de material reciclável nas escolas

Cerca de dez mil
crianças do município
demonstràram
interesse pela leitura e

conscientização ecológica,
ao mesmo tempo.
_-.. urante os meses de abril

., e julho, estudantes das
32 escolas municipais

_." levaram até as unidades
de ensino 74.723 quilos de lixo.
Os objetos foram trocados por
livros, do Projeto Livro Livre. Pela
participação na campanha, fo
ram disponibilizados aos aiunos
55 mil livros até agora.

Neste projeto, idealizado pelo
Instituto Evoluir, de Blumenau,
em. parceria com a empresa Weg
e com a Secretaria da Educação,
o estudante leva, todo mês, pelo
menos um quilo de material reei

clávellimpo para a escola e troca

por um exemplar de livro. Ao fi
nal da campanha, previsto para

DIVÚLGAÇÃO

dezembro, cada criança receberá
dez livros de literatura infantil ou

juvenil, cedidos pelo instituto. A

Weg é responsável petas custos de
edição e tiragem dos exemplares.

A diretora de Ensino Funda

mental, Sirley Maria Schappo,
afirma que os organizadores do

projeto estão satisfeitos com os

primeiros resultados. "O resultado
está acima das nossas expectati
vas. Esperávamos 50. toneladas e

tivemos 24 a mais. Em termos de
dinheiro não é muito, mas o im

pacto ambiental que isso vai gerar
é muito importante", explica.

A empresa Edepel Embala
gem fica responsável por reco

lher e comprar os materiais reci
cláveis entregues nas escolas. No
final do ano, todas as unidades
de ensino envolvidas no projeto
deverão enviar um relatório ao

instituto informando a quanti
dade de material reciclável en

tregue pelos alunos, o número de
livros distribuídos e qual o desti-
no do dinheiro arrecadado. Estudantes já receberam 55 mil livros até esta etapa do projeto

PEUGEOT FAZ RALLV DE REGULARIDADE PARA AMADORES

·Adrenalina e automobilismo. na pista
Se você gosta de competição,

adrenalina e temum carro damar
ca Peugeot, já tem compromisso
marcado para este domingo, dia
IOde agosto, quando acontece

o Rally de Regularidade Peugeot
20.10.. A disputa é em Blumenau.

As inscrições estão abertas
na página da Copa Peugeot 20.10.
(www.copapeugeot.com.br) e

também podem ser feitas pre
sencialmente na concessionária

, Strasbourg de Jaraguá do Sul. Para
confirmar a inscrição, é preciso

doar duas cestas básicas por carro.
Para participar do Rally de Regula
ridade basta ter um Peugeot e não
ser piloto profissional. Cada carro
é conduzido por uma dupla.

Esse tipo de rally é uma com

petição de precisão. Diferente de
um rally de velocidade, onde a

ideia é chegar ao menor tempo
possível, no de regularidade as

pessoa não deve chegar antes nem
depois. Ganha quem fizer o per
curso no tempo mais próximo do

estipulado pela organização.

Os participantes ainda ganham
adesivos parao carro, camisaperso
nalizada, curso de navegação com

dicas sobre aprova e o percurso, vis
toria administrativa e técnica e um

f almoço de confraternização, além
de troféu de premiação,

O local de encontro será na

Concessionária Peugeot Stras

bourg, de Blumenau, na ruaRepú
blicaArgentina, 210.3, bairro Ponta
Aguda. Serão percorridos cerca de
10.0. quilômetros.Aprova terá uma
duração média de quatro horas.

Para participar é preciso doar duas cestas básicas, ter um carro Peugeot e não ser piloto profissional

Alunos menores são
mais participativos
De acordo com Sirley, os alu

nos que estão com o maior nú
mero de participações são os de
idade entre seis e dez anos. A di
retora faz um apelo para que os

pais incentivem os filhos maio

res, até os 14 anos, para também

participarem do projeto. "Cada
aluno recebe um livro conforme
sua idade, atrativos e com histó
rias interessantes. Não tem por
que não participar. É a chance de

.

ajudar o meio ambiente emelho
rar a leitura". Os organizadores
preveem a distribuição de 10.0.
mil exemplares até dezembro.

-

'

.:

Alunos de Jaraguá são os
melhores de se em desafio

Os alunos Rodrigo Luis Bi

soni, Gerson Bories Júnior e An
dressa Heloisa Ignácio, estudan
tes do Senai de Iaraguá do Sul,
conquistaram o primeiro lugar
entre as equipes de Santa Cata
rina que participaram do Desafio
Nacional Acadêmico, na catego
ria aberto.

Os três estão no terceiro ano

do ensino médio e também fica-

.

ram em sétimo lugar entre todas
as equipes do Brasil. De acordo
com a professora orientadora
da equipe, Rosemeri Luciali, os

alunos ficaram bastante orgu
lhosos do resultado, mas não
devem parar de competir. "Tem
uma categoria exclusiva para
universitários, então eles pode
rão continuar. Eu acho que eles
só vão parar quando atingirem
a primeira colocação nacional",
brinca a professora.

O DNA é o maior desafio de
conhecimento realizado pela
internet. Os participantes rea

lizam provas durante dois dias
em todas as áreas, ampliando
seus conhecimentos, ao mesmo
tempo em que desenvolvem a

criatividade, a liderança, o tra
balho em equipe, a tomada de
decisão e o espírito empreen
dedor. Ao todo, os alunos res-

.'

ponderam 110. questões, quatro
tarefas extras e ainda um eníg
ma final, orientados por Rose
meri e também pelo professor
Francisco Alfaro.

DIVULGAÇÃO

Alunos contaram com a ajuda
e orientação dos professores
Francisco Alfaro e Rosemeri Lucioli
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE

Abra os braços
para a sorte

.

Menina Fantástica em Joinville

os
ônibus do concurso 'Me

nina Fantástica' estão de
volta percorrendo as ca

pitais e principais cidades
brasileiras em busca do novo

rosto da moda internacional.
Produzido pela Mega Model e

exibido no 'Fantástico', o concur
so chega a sua terceira edição e,
desta vez, contará com três ôni
bus para viajar por mais de .200
municípios do país. Neste sába-'
do, dia 31, o ônibus do concur

so estará em Ioinville, na Praça
da Bandeira, na rua Rio Branco,
entre as ruas Nove de Março e

XV de Novembro durante todo o

dia. Podem participar do concur
so candidatas de 16 a 25 anos de

qualquer parte do país,

TRICOTANDO
•Um colega disse estar
apaixonado por tuna garota da
net, que ela é um amor e coisa
e tal. Perguntei se erabonita e

ele disse qu� devia ser, pois ela
;disse ser loira,magra, '�gr1on
(!) e de olhos verdes. Disse :

que ela aínõa reclamo
lábios carnudos!Seí.,
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"
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• Dep�ls de uma seln;pla de
correria, tilâx;> o que qúerá'é
ficar em casal"levando aquela

,

,

vida de,Amélia.Me diz; é' ,

normqJ'redamardessavida" "

de dona de casa e, às vezes,
se sentir realizada vestindo
o aventalepegando o
espanador?,Eu, hem! '

CTRl C + CTRl V

(monalisadepijamas.com.br)

Sobre o romantismo deste Divã
o Divã de hoje foi uma surpresa bem agradável. O Helton mandou

um email dizendo que adoraria fazer uma surpresa para a namorada.
E a gente bem que tentou né, Helton. Ele disse que começou fazendo
as perguntinhas do Divã como quem estava apenas curioso para ver
as respostas dela. Mas a danada desconfiou e no fim das contas, deve
ter sido até engraçado. De qualquermaneira, eu quero dizer que ado
rei o fato de ele ter tomado a iniciativa pensando nela. Gostei de ver.

Faltam homens assim, que queiram agradar, que nos façam surpresas
e que entendam aquilo que queremos. Segura ele, Simone!

'DIVÃ COM SIMONE CORRÊA
EU SOU: administradora

daMarmoraria JS e nas horas

vagas sou: simpática, brinca
lhona, sincera e mandona.
NAMINHABOLSANÃO FAL
TA: celular, documentos e

gloss. QUERIA QUE O MUN
DO: fosse mais educado.
DESEJO QUASE SECRETO:
viver com meu namorado
(Helton). NÃOVIVO SEM: sa

pato de salto alto.APLAUSOS
PARA: aqueles qúe lutam

pela dignidade. VAIAS PARA:

política. DESNECESSÁRIO
É: ignorância. UMFILME: Crepúsculo. UM ENDEREÇOVIRTUAL:Goo

gle. UM LUGAR PARA COMER: Dog, Adoro! O QUE BEBER: caipirinha
de frutas com champagne. O QUE FALTA NOS HOMENS: honestidade.
O QUE SOBRA NAS MULHERES: fidelidade. SONHO DE CONSUMO:
casa própria e umNewbeattle. UMADIVA:AnaHickmann. NATPM EU:
como muito chocolate. A FÓRMULADOAMOR É: cuidado.

Numa viagem, sozinha, em fa
mília ou só com o lave. Organize um
roteiro, tire aqueles troquinhos do
banco e se joga. Não precisa tirar fé
rias, não. Organize-se num final de
semana, talvez até com aquele dia
zinho de folga que você pode tirar.

Quer dar aquela desbaratinada na

loucura do dia a dia? Se joga num

lugarzinho diferente!

ECA! ABANDONA
Essa pele pálida e sem brilho.

Mesmo estando no inverno é im

portante tomar aquele tempinho
de sol, todos os dias. Sempre, é

claro, com a ajudinha do protetor
solar. Pode ser uma breve cami
nhadinha no horário do almoço,
mas é preciso um raiozinho de
sol para abandonar geral essa

pele sem graça!

Emagreça se

embelezando! -

Olha essa novidade: a marca Purple Lab criou um gloss chama-
" do Ruge Lips, Skinny Hips (no português, lábios enormes e quadris

magros), que promete agir como inibidor de ápetite. Isso mesmo. A
substância mil�grosa, chamada de hoondia gordonni, é um extrato

de plantas da Africa do Sul e Namíbia e, quando entra em contato

com os lábios, faz com que o cérebro receba a informação de que o

corpo já consumiu açúcar suficiente. É como se ele recebesse a infor

mação que aquele chocolatinho do dia já foi consumido! Uma beleza!
De acordo com a marca, o produto ainda preenche as rugas da boca,
já que também é composto por vitaminas que estimulam o fluxo san

guíneo para a superfície dos lábios. Um milagre. A notícia triste é que
por enquanto o gloss só é vendido nos EUA.
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Evento surgiu para reunir grupos de amigos já existentes em Jaraguá

I E I

8ªStanuntisch
, .

reune anngos
neste sábado
Cerca de 15 mil pessoas de
toda região devem participar
É chegada mais uma vez a

hora de reunir os amigos.
Neste sábado, o calçadão
da rua Marechal Deodoro
da Fonseca estará tomado
pelas barracas da 8ª
edição da Stammtisch.

r

o todo, 100 grupos par
ticipam do evento. E
como a festa já se tor

nou uma espécie de

tradição na cidade, grande parte
desses grupos já tem um espaço
reservado na Marechal - novos

participantes só conseguem es

paço se alguém desistir. Este ano,
a festa deve começar às 10h, com
o fim previsto para as 17h30.

Cada mesa é vendida por R$
100, e os recursos finais, que so

mam R$ 10 mil, são investidos
em três bandas alemãs que cir
culam entre os visitantes duran
te todo o dia. Outra porcentagem
do investimento é direcionada
aos 60 banheiros químicos dis

poníveis no local- 15 a mais do

que na edição do ano passado.

As barracas precisam estar

prontas até as 2h da madruga
da de sábado, e os participantes
devem respeitar regras como a

proibição do uso de som mecâ

nico, não fazer fumaça antes do
meio-dia e o não utilizar garrafas
de vidro. É também responsabi
lidade dos próprios participantes
a comida e a cerveja, que serão

consumidos pela maior parte
dos 15 mil visitantes que chegam
de toda a região.

Na cidade, a ideia de realizar
a festa surgiu há oito anos atrás,
durante o aniversário de Moa

Gonçalves, um dos idealizado
res e organizadores do evento.

"Quem pensou nisso mesmo foi
o Vicente (Caropreso), com a in

tenção de reunir em um lugar só
grupos que já tinham encontros

periódicos marcados", relembra
o colunista do OCP. A escolha da

.

data foi uma forma de aproximar
a festividade com a comemora

ção do aniversário da cidade, que
acontece no dia 25 de julho.

• Bruna Boruheti
bruna@ocorrelodopovo.com.br

Fiscalização inclui quatro
motoqueiros e uma viatura,
além de monitoramento

por câmeras.

Monitoramento
deve,garantir
a segurança
Como a festa envolve

um grande consumo de ál

cool, a Polícia Militar sem

pre planeja uma operação
para

I

prevenir qualquer.
problema. Este ano, o po
liciamento será feito prin
cipalmente através de um

monitoramento com câme
ras, que são cerca de quatro
na região.Além disso, outros
quatro motoqueiros e uma

viatura estarão nas ruas, fis
calizando principalmente o

trânsito da Marechal.

DIVULGAÇÃO

Variedades 13

Delícias europeias no
2° Festival de Barra Velha

BARRA VELHA
O sucesso do 10 Festival Gas

tronômico de Barra Velha abriu

espaço para as novidades da se

gunda edição, que começa nes

te sábado e vai até o dia 28 de

agosto. Agora, além dos quatro
restaurantes e uma confeitaria

que elaboraram pratos especiais
para o evento, os visitantes tam
bém vão poder conhecer a cozi
nha experimental.

Instalado na Praça Lauro
Carneiro de Loyola, o espaço
vai abrigar palestras e oficinas
de terça-feira a sábado, às 15h
e às 18h30. Chefs de empresas
da região, sommeliéres, mes

tres cervejeiros, nutricionistas
e outros profissionais da área
darão aulas sobre todos os as

pectos da alimentação, sem

contar a degustação no final de
cada uma das palestras.

O evento principal, no en

tanto, continua sendo a degus
tação dos pratos preparados pe
los restaurantes Tudo Alles Blau,

Siri Restaurante, Capitão Cho

pp, Restaurante Butiá e Confei
taria Doce Sabor.

Cada cliente que provar os

pratos, disponíveis nos respec
tivos estabelecimentos, vai rece
ber uma ficha para opinar sobre
as receitas. No final do Festival,
um sorteio vai premiar o ganha
dor com um bônus de R$ 1,5
mil, que devem ser gastos em

um dos cinco estabelecimentos
até o final de dezembro.

Segundo um dos organiza
dores, Norbert Donau, a expec
tativa é de que cincomil pessoas
visitem a cidade por causa do
evento - dois mil a mais do que
na primeira edição, em 2009. Os

pratos ficam entre R$ 15 e R$
66. As palestras e oficinas são

gratuitas, mas é preciso reservar

um dos 20 lugares disponíveis
em cada horário, pelo telefone

(47) 8414-7008. A programação
completa está disponível no en

dereço http://gastronomiabar
ravelha.spaceblog.com.br/ .

queijo, acompanhada de strudel de

maçã, ameixa e nozes, e um delicioso

capuccino com creme. Preço: R$ 15

por pessoa.

Pratos foram criados especialmente para a segunda edição do festival

PRATOS ESPECIAIS
• Congrlo Netuno -. o prato do

Restaurante Capitão Chopp consiste
em um filé de côngrío servido com

molho de gorgonzola, É o desafio dos

criadores aos visitantes: experimentar
uma combinação nada convencional.

O congrio acompanha arroz, salada e

legumes. R$ 34 por pessoa.

• Sororoca do Festival - o prato
do Siri Restaurante será produzido
com peixe fresco direto do pescador
artesanal de Barra Velha. Com carne

branca, textura macia e de suave

sabor. Camarões rosa, purê de batata
com tomate e cereja, azeitonas pretas
e alho poró acompanham a sororoca.

R$ 39 por pessoa.

• Combinação Doce Sabor - pa ra a

Confeitaria Doce Sabor, as tardes de
inverno pedem algo saboroso. Assim,
nada melhor do que a combinação
de quiche de frango, aspargos e

• Saltlmboca de Mlgnon - a criação
do Restaurante Butiá é composta
de filé rnígnon recheado com rúcula
e tomate seco, acompanhado pelo
arroz ao creme de ervas, crumble,
banana assada e molho de figos.
Preço: R$ 38 por pessoa.

• Festival de Fondues - o Tudo Alies
Blau apostou no saber europeu e no

vinho. Como entrada, fondue de queijo
italiano com pão de nozes caseiro.
Como prato principal, fondue de carne

rnígnon no molho de buillon francês,
cremes de mostarda, conhaque,
tomate e ervas. Como sobremesa,
fondue suíço de chocolate com frutas

tropicais, A refeição fica por R$ 66,
para duas pessoas.
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CRÔNICA

Viver para contar
franzida e os olhos bem abertos dos espec
tadores demonstram interesse.

Agora com quase 50 anos de idade, fa
zendo isso desde a morte de seu pai há 16

anos, que também era um hakawati, Armed
diz que o público nos tempos passados já foi
maior. Ele diz que as pessoas agora preferem
a televisão, e antes da vinda da televisão, o
rádio. Aprendeu a contar histórias ouvin

do seu pai, mas as grandes
inspirações são os livros.
Diz que leu e releu obras de

Hemingway e Gabriel Gar
cia Marques. Ideias vindas
de Hemingway, de alguns
de seus textos falando das
mulheres bonitas também
entram nas histórias con

tadas' pergunto. - Claro,
responde Armed. O amor às

mulheres é um dos tesouros do mundo ára

be, emenda. Armed, como todos os outros

árabes, possui na sua cultura o amor pelas
mulheres como nós ternos por algum objeto
de extrema estima. É um amor de posse, um
amor que sem ele nos faz pensar de como

seria viver. Sem pensar, imaginar, ou permi
tir o que o outro lado tem a dizer ou pensar.

os países do Oriente Médio é tra

dição os homens se encontrarem

num bar para fumar utilizando o

narguile, aquele cachimbo de água,
e tomar chá: E não existe hora do dia. Os gru
pos' geralmente de três ou quatro por mesa,
pouco falam. O curioso dos árabes é que a

conversa entre eles flui por uns minutos e

por minutos o silêncio domina, e vice-versa.
Debaixo do cheiro adocica
do da fumaça dos narguiles
existe uma tradição para
lela. Num desses bares em

Ama na Jordânia, conheci
Armed - 90% dos homens
árabes têm um desses no

mes: Armed, Marmoud ou

Mohamed.
Armed é baixinho, bar

budinho e narigudo. Se não
fosse o penteado feito com gel, que fica igual
a uma manga chupada, ele' podia bem lem
brar o presidente do Irã. Ele é um hakawati.
Esse nome "japonês" é uma profissão, ou
seja, contador de contos, de histórias. 'Nor
malmente nos fins de tarde, o bar para por
cerca de duas horas para ouvir Armed que
intercala, ficando de pé e sentado. A testa.

LANÇAMENTOS

Em 1954, uma dupla.de agentes federais.
investiga o desaparéciménto de um:a assas

sina que estava hospítalízada. Ao. viajarem
para Shutter Island - ilha localizada em Mas
sachusetts - para cuidar do caso, eles enfren
tam desde uma rebelião de presos a um fura

cão, ficando presos no local e emaranhados,
numa rede de intrigas. O filme conta com um

grande elenco, tendo como' protagonista o

ator Leonardo Di Caprlo.
,,·It, ,.' ,i ,ir,

CLIC no LEITOR

o leitor Alexandre Cerino CiIIi registrou uma bela imagem no Morro
da Boa Vista. Um pássaro voava entre as famosas antenas do local.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

• Cine Shopping 2
• Salt (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h - todos os dias)

• Cine Shoping 3
• Encontro Explosivo (Leg) (14h30,
16h40 - todos os dias)

• Eclipse (teg) (19h, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Toy Story 3 (Dub) (14h20 - sex, sab, dom)
• Eclipse (Leg) (16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20 - sex, sab, dom)

• Cine Mueller 1
• Salt (Leg) (14h15, 16h45, 19h15,
21h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Encontro Explosivo (Leg) (16h20,
21h20 - todos os dias)

• Predadores (Leg) (13h45, 19h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h,
18h, 20h, 22h - todos os dias)

.• Cine Garten 1
• Salt (Leg) (14h10, 16h40, 19h,
21h10 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20,17h,19h20,21h20

- todos os dias)

• Cine Garten 3
• Encontro Explosivo (l.eg) (13h40, 16h20,
19h10, 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Querido John (Leg) (19h30, 21h50

- todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 16h30 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, 16h10,
18h50 - todos os dias)

• Eclipse (Leg) (21h30 - todos os dias)

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

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h,
18h, 20h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Salt (teg) (14h10, 16h40, 19h,
21h;lO - todos os dias)

'. Cine Neumarkt 3
.

• Shrek Para Sempre (Dub) (14h20,
17h, 19h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Predadores (Leg) (19h10, 21h50 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 16h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Encontro Explosivo (Leg)
(13h40, 16h20, 19h10, 21h40 - todos os dias)

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

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS

Daniel se emociona com os ensinamentos que

aprende durante a aula de seu avô. Judite convence

Tadeu e Laura a fazer com que Mariana desista de Gui

lherme. Ricardo conta seu grande segredo para Vitória/
Viviane. Daniel cumprimenta Francisco e Amélia ao final

da aula. Dona Lucélia revela a Viviane que encontrou

uma pista do cativeiro de Jofre. Ricardo pede para Vitó

riajViviane mostrar uma prova da existência do espírito
de Daniel. Breno não gosta de saber que Jardel está ins

talado em seu quarto. Antônia reprova Guilherme por não
voltar para casa depois de saber da gravidez de Judite.

Jair e Jovenil fazem uma declaração pública pedindo para
Fabiana e Magali voltarem para casa.

nnn

Cecília mostra para Ariclenes a roupa que fez

para sua boneca. Ângelo comenta que viu Jacques
Leclair no jogo de futebol com uma mulher e Marta

se irrita. Gustavo pede para Marcela acompanhar Bru
na ao médico. Edgar pergunta a Julinho quem é o pai
do filho de Marcela. unsa fica frustrada porque Edgar
desmarca o encontro. Armandmho finge ter uma prova
contra Stéfany. Jaqueline sai com Jacques e percebe a

presença de Mário Fofoca. Stéfany surge na casa de

Armandinho e avsa que vai passar a noite lá. Marta

pressiona Ariclenes a contar o que está planejando e

ele revela que quer acabar com Jacques Leclair.

PASSIONE
Melina obriga Mauro a beijá-Ia na frente de Diana.

Agostina desmaia na mesa e Mimi se desespera. Mimi
tenta convencer Agostina de que eles passaram a noite

juntos e ela fica confusa. Clara não consegue falar com
Danilo e se desespera. Diana afirma para Cris que vai

lutar para conseguir Mauro de volta. Fred se preocupa
ao saber que Saulo convidou Agnello para um passeio
em família, Clara chora e mente ao dizer para Totó que
não conseguiu impedir Agostina de ir embora com o filho.

Stela propõe um acordo com Lia para separar Lorena e

Agnello. Saulo sugere a Lorena e Agnello uma viagem em

farnílía à Itália para visitar Totó. Gerson diz a Diana que
não quer viver sem ela.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Virgflio diz a Newton que está rolando um boato de

que Guilherme foi pego beijando Tião. Newton não dá

atenção a Virgflio. Iara fala para vlrgílio que eles desvia

ram muito dinheiro do faturamento e que Tito vai acabar

percebendo. Iara afirma que não quer continuar a fazer

falcatrua. Virgflio responde que ela já foi longe demais para
desistir. Nicolau conta a Arminda que Trto se apropriou das
terras que são da famflia dele. Tito vai até a mesa de Nico

lau e lhe agradece pelo champanhe. Os dois se estranham,
mas fingem que está tude-bem, Zé Mário diz a Flores que

jamais vai concordar com ele. Flores diz ao amigo que ele
virou um burguesinho acomodado.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
O desejo de ser útil e prestativo está

em alta hoje, mas procure agir sem
ser percebido. Na vida a dois, nem tudo serão

flores. Concentre os seus esforços desenvol

vendo uma virtude que não faz parte do seu

repertório: a paciência.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Para você, a sensação de bem-estar
está associada a amigos e parentes

hoje. Há chances de expandir sua área

de atuação profissional. Talvez, tenha que

abrir mão de algo na vida a dois. O astral pro
mete oportunidades!

9GÊMEOS(21/5 a 20/06)
Não tenha receio de sair da sua

área de conforto. Esta é a hora para

quem deseja investir em novos projetos. O ro

mance ganha novos estímulos e há sinal de

maior comprometimento. Os amigos poderão
ser de grande valia.

CÂNCER
"

(21/6 a 21/7)
O céu dará uma força para suas

metas. Quem trabalha como autõ-

nomo ou profissional liberal terá o apoio
dos astros. Só não deixe que a sua ambição
prejudique seus laços afetivos. A sorte está a

seu favor hoje!

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Defenda seus pontos de vista. Tudo

que envolva comunicação vai fluir

bem. A lealdade será fundamental

na vida a dois. Você anda mais consciente

de seus sentimentos, por isso poderá agir de
modo coerente em relação a eles.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Trabalhar em equipe será gratifican
te. Bom dia para fazer ajustes e se

entender com as pessoas. Afaste-se

de quem não merece você. Supere a tendên

cia para a inquietude e evite a pressa, que im

pedem você de usufruir plenamente da vida.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Tarefas que exijam atenção e plane
jamento serão as mais favorecidas.

No romance, seja tolerante com as

diferenças: isso é amor! Tudo o que andava

meio amarrado nas relações pessoais poderá
se resolver de modo rápido e lúcido.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Quem trabalha com recreação,
lazer ou entretenimento não pode
reclamar da sorte. Sua vida amorosa

inspira maiores cuidados, evite reprimir seus

desejos. Você está em condições de correr

atrás de seus objetivos.

SAGITÁRIO

e (22/11 a 21/12)
Acredite no seu talento. Hoje, você

poderá obter o reconhecimento que
merece. Romance começado agora

pode ficar mais sério e evoluir para compro

misso. A sua mente anda acelerada e poderá
verbalizar melhor o que sente.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Siga as suas convicções e mostre o

que sabe fazer de melhor. Organize
sua agenda para não priorizar a carrei

ra e deixar o amor de lado. Eis a chance de re

velar maior maturidade. O astral de hoje pede
menos ação e mais observação.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Quanto mais privacidade tiver,
maior será a sua produtividade. No-

vos projetos vão receber o apoio dos

astros. Eis um bom dia para traçar planos e

dar maior solidez ao romance! O dia promete
ser produtivo.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Será possível conciliar prazer e di

versão com trabalho. Não perca

a chance de lutar por seus interes

ses financeiros. A dois, uma sensação de

perda pode ser inevitável. Você está em

condições de perceber melhor o seu poder
e fazer uso dele.
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CQCteráque
indenizar atriz pornô
Pamela Butt levou a melhor no processo por

danos morais contra o CQC, da Band. A atriz pornô
gravou um quadro e foi chamada de 'prostituta' por
Marcelo Tas e 'p*' por Rafinha Bastos. De acordo

com o jornal Folha de S. Paulo, a Justiça decidiu

que a Band terá que pagar R$ 102 mil à Pamela,

que também deve receber R$ 51 mil da produtora
Eyeworks, criadora do formato do programa.

Clara votta ao Brasil
para se vingar de Fred
o encontro de Clara e Fred está prestes a acon

tecer em "Passione". Em cenas previstas para irem

ao ar no dia 10 de agosto, a vilã chegará de volta ao

Brasil disposta a se vingar do ex-namorado. E mais:

Clara estará acompanhada de Totó, _que viajará ao

Brasil junto com a mulher e a família. A princípio,
todos irão se instalar na quitinete de Agostina, à ex

ceção do casal, que vai ficar em um hotel.

DIVIRTA-SE

Supermercado
Num hipermercado, dois caras chocam frontal

mente os carrinhos de compras. Indignado, um per

gunta ao outro:
- O que é que o senhor está fazendo aqui?
- Desculpe, mas estou procurando minha mulher!
- Que coincidência, também ando a procura da minha.
- Como é a sua mulher?
- Ela é alta, loira, olhos verdes e tem umas pernas

bem torneadas, silicone nos seios e uns lábios carnudos.

Usa um vestido preto muito justo e decotado, talvez um
bocadinho decotado demais.

E como é a sua? - Você não vai querer saber não!

Vamos procurar a sua. ..

Atriz de
Passione

cai e quebra
a bacia

A atriz Cleide Yáconis, que vive

a Brígida, em Passione, caiu no

apart hotel onde fica hospedada
quando está no Rio de Janeiro. A

atriz quebrou a cabeça do fêmur

da bacia, fez uma operação e pas
sa bem. "Não sabemos quando ela

volta às gravações, depende da re

cuperação", disse a assessoria da

Globo. Para justificar a ausência
da atriz na novela, a personagem
Brígida vai cair e quebrar a perna.

Preta Gil planeja
.

casar no religioso
Casada no civil desde 2009 com Carlos Henrique Lima, Preta Gil revelou que

planeja marcar a união também em uma cerimônia religiosa. "Tínhamos plane
jado para este ano. Mas Cacau tem pânico do assédio. Ele queria algo pequeno,

mas quando colocávamos no papel, passava de 50 para 300 convidados. Virou

estresse, um assunto muito mais sofrido do que prazerosô. Por isso, adiamos.

Quem sabe após o carnaval de 2011?", diz a cantora.

Kelly Key diz que ganha quase
nada como apresentadora

Kelly Key foi condenada a pagar a uma ex-fun

Cionária R$ 30 mil. A mulher estava há três anos

com o salário atrasado. O advogado da cantora pe
diu o parcelamento da dívida alegando que "a artis

ta não está mais em evidência como antigamente".
Ele disse que em seu emprego como apresentado
ra na Record, ela ganha "pouco ou quase nada",
que o seu salário é de apenas R$ 20 mil, o que foi

considerado pouco para manter seu padrão de vida
e ainda pagar o valor para a ex-funcionária.

SUDOKU

SOBREO JOGO LQ!2{M. Be
,,"

Natalia Jung
Q�liJ'Iaf MifuaJ.i ,

I' ',I 'i ',"

Osmarina Paternoli

Paulo R. Meler
Paulo R. Piontkewicz

Qquiliano Decker

Sigismundo Gandofi
Wifried Gaedke

É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

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

quadrado de 3x3.
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Olha que linda â Pâmela Caroline Coelho, pará o
.

orgulho dos pais Débora e Paulo Coelho

A pequena Tábata Elisa
Hermann completou um
aninho nó dia 21, ela é só

a,legria para seus pais

EnzQ Dalpiáz completou,
no dia20, 8 anos de idade,
seus familiares desejam

muitas felicidades

,')l�.
Paraoéns para Flávia Carolline

.

Xavierque completou dois
aninhes de vida. Um grande beijo

dos pais Cristiano e Caroline
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Você aqui!

o Correio do Povo está preparando a próxima edição dos "Seus Filhos", que volta a circular em

agosto. Mas já dá uma dica sobre um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas:

....uando o adulto bate no filho, ele está reco
hecendo claramente que ficou irnpoten
e diante da atitude da criança. Mostra que

"'�erdeu o controle de si mesmo e a agres
são passa a ser a única maneira de manter a au
toridade. Testar os limites dos pais é um compor-

tamento típico que faz parte do aprendizado da

criança. Embora não seja fácil, os adultos devem
lidar com as manhas com carinho e desenvol
ver a capacidade de dialogar e explicar as coisas
para a criança sem violência. Afinal, ela é capaz
de entender mais do que se imagina. Além dis-

so, depois de bater muitos pais se arrependem.
Essa atitude contraditória não é positiva para a

cnança.

Entre em contato através do redação@ocorreiodo
povo.com.br
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Mérito
lojista

ACâmara
de Dirigentes

Lojistas de Jaraguá do
Sul reúne associados
e convidados no dia 3

de agosto, às 20 horas, no Clube
Atlético Baependi, na solenida

de de entrega do Mérito Lojis-
.

ta. 2010, em comemoração aos

42 anos da entidade. Durante o

evento a CDL homenageará o

empresário Mauro Kock com a

entrega do troféu Mérito Lojista;
Florilda Enke Donini como Ami

ga da CDL; e os associados Almi
ra Schulz Ronchi, Sandro Alberto
Moretti e Sérgio Luiz Nagel como
Destaques Participação CDL/

SPC. O empresário Bruno Brei

thaupt, presidente da Fecomér

cio, fará no evento uma explana
ção sobre cenário do comércio

de Santa Catarina. Informações
pelo telefone (47) 3275-7070.

NAS RODAS·
• Continua firme demais o
namoro do casal Brigite e Carlos
Roberto Dias, sempre felizes
demais! Coisa boa!

•Do outro lado, o bemnascido
Adriano Schwartz está solteiríssimo,
o namoro com a gata pomerodense
Riela Bastos Bona que cursa

administração na FURB chegou ao
final. No fim de semana ele circulou
nos points damoda com amigas.A
vida continua!

•Veio pelomeu e-mail que na
tarde de domingo passado, no
bar Expresso, na orla de Balneário
Camboriú, a new solteira, a
lindinha BárbaraAboim era só

dengo ao lado do novo amor,
o "boniton" e bem sucedido

empresário Rogério Luiz
Tedesko.Avida é bela!

New look
Sabe aquela loira bonita e cheia

de charme que trabalha num con

sultório naurbe sorriso e que sonha
va ter uma cabeleira a lá GraziMas
safera? Pois é, o sonho vai se tomar
realidade. A moça já encomendou

suas novas madeixas e na semana

que vem vai desfilar de modelo em

seu local de trabalho. O presente foi
deum admirador secreto.Huum... !
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Ingressos Feüoada do Moa
Os ingressos para Feijoada do Moa, que acontece dia 21 de agosto,

já estão à venda. Convite open bar, que dá direito a camiseta, rodada de

champanhe, duas mil ostras, caipirinha, chope, feijoada, jãguermeister
e outros quesitos, custa R$ 65,00 (primeiro lote) e o da "Pista", que ganha
um CD da dupla sertaneja Roger & Rogério, o valor é R$ 30,00 (primeiro
lote). Onde comprar?Na revista Nossa, naMarina Frutuoso, 810 e naRe

quinteModas, em frente ao Colégio São Luís.

Café
Uma dica para quem quiser passar

uma tarde diferente. O Hotel Kayrós pro
move todos os domingos à tarde um deli
cioso café. Supimpa.

Buxixo
Os queridos e apaixonados noivos Sau

lo Santos e Maria de Lurdes Bosque con

firmaram o casamento para 2011. Assim

que soube.r a data oficial, a gente divulga
aqui. Tá falado?

I
I
/ .

i )

I
I

,
1
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Ginástica é moda'
Av. Ma Oeod<!ro da Fonseca ,

819 - centro - Jaraguá do S\II ,
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o meu amigo e empresário
Guido Rincaweski sempre bem

acompanhado de bonitas amigas
nas baladas da moda.

"
Ninguém comete erro
maior do que não

fazer nada porque só

pode fazer um pouco.
EDMUND DURME

"

'leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Paula Caline Kõpp. Ela é outra amiga que

acompanha a coluna todos os dias. Valeu mesmo!

TE CONTEI!
• Marlete Reckziegel e toda
a sua trupe já confirmaram a

presença na Feijoada do Moa.
o chef Tato Branco
exibe seu novo
avental, que vai
estrear sábado, na
Stammtisch, na
Barraca do Moa e

do Beto

• Dia quatorze de agosto, a
partir das llh30, acontece na
BierHaus, a lO Feijoada da Fuel.

• O oftalmologista Luciano
Maíochí é assunto na revista
Nossa Saúde, na edição
deste mês. Ele fala sobre a

conjuntivite e conta se num

simples olhar a doença é
transmitida. Vale conferir!

Dica de
sexta-feira
Curtir na London Pub
a excelente banda

Farenight.

• Os grupos que participarão
'

da 8a Stammtisch no sábado,
lembrem-se: as barracas terão

que ser instaladas na sexta
feira à noite. Durante a festa

será impossível.

Onde
comer bem
Na Confraria do
Churrasco. Agora

todos os sábado tem

feijoada. Onde? Na
Rua PrefeitoWalde
mar Grubba, 1317.

;

Com uma carinha
de guri, o gerente
da saúde, Everaldo

Corrêa, ladeado pelos
filhos Emerson e

Raphael, festejou 58
aninhos ontem

• O empresário Celinho
Lange, da Celinho Sport, já
está preparando os quitutes
para comemorar em grande
estilo o seu níver dia sete de

agosto.

• No sábado, o cantorEnéias
,

Raasch eRubens Franco
comandam achoperiaBierHaus,

• A pizzariaDomini está
passando por uma reforma
geral. O espaço anterior não

conseguia atender a demanda.

• Recicle o seu lixo.

• Com essa, fui!
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os foram roubados
Modelo Gol lidera o ranking elaborado pela Confederação Nacional de Seguradoras
O Volkswagen Gol é o

veículo mais roubado/
furtado no Brasil durante
o primeiro semestre,
aponta estudo da
Confederação Nacional
das Empresas de Seguros
Gerais (CNSeg) .
...� ara estabelecer o

_ri ranking, a entidade se

baseia no banco de da
dos do Departamento

Nacional de Trânsito (Dena-
tran). O estudo mostra que
191.347 carros, motos, cami
nhões e ônibus foram alvos des
ses tipos de crime, com registro
da ocorrência (média de 1.057
veículos furtados ou roubados

por mês). Na lista dos dez mais
há sete carros e três motos; en
tre elas, a Honda CG 125lidera.

De acordo com o Denatran, .

a frota total de veículos auto

motores no país em abril era de
61.014.812�

OS DEZ VEíCULOS MAIS ROUBADOS DE JANEIRO A JULHO

10 Gol: 21.907

11,45% do total

2° Honda CG 125: 13.051 3° Uno: 11.592

6,82% do total 6,06% do total

- 4° Palio: 10.104

5,28% do total

6° Corsa: 6024

3,15% do total
7° Celta: 4028 8° Honda CBX: 4023

2,20% do total 2,10% do total

9° Fusca: 3581

1,87% do total

5 Honda: CG 150
7.594 - 3,94%

10° Parati: 3159

1,65% do total

PREVISÃO DO TEMPO

Outros: 106.104- 55,45% do total. Total: J91.347

Temperatura em elevação
durante todo o dia, devido
à aproximação de uma

nova frente fria. Vento,
fraco a moderado com

r&jadas.

�"'� .EN('1fjAJ� ii(' "f"['nM��) . !�;,;�" 'Yld{ ,"I' m (J\
.

�

Baixas temperaturas
o

no centro do Estado
Gi�u ENl10BEHll1
Chuva volta
no domingo

Até amanhã, o acumulado de chuva
deve ser insignificante em todo o Estado.
Já o domingo deve ser chuvoso em toda
Santa Catarina. As regiões mais chuvosas
serão o Sul, com 40 mm/dia, e o Oeste,
com 30 mm/dia. No Vale do Itapocu, pre
visão é de 25 mm/dia de chuva .

A menor sensação térmi
cà deve ser registrada na região
Central doEstado. Enquanto no

Litoral e no extremo-Oeste a sen-
o

sação fica entre 10°C e 15°C, o

Centro registra sensação térmica
média de 5°C a 10°C. Amanhã, a
sensação sobe para uma média
entre 15°C e 20°C, no Litoral.

Ensolarado Parcialmente Nublado Instável
Nublado

.,Tr6�oada

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 14°C
MÁX: 25°C

SÁBADO
MíN: 17°C
MÁX: 26°C

DOMINGO

MíN: 13°C
MÁX: 18°C

SEGUNDA
MíN: 10°C
MÁX: l2°C
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Mercado Regional'

LourlvalKa.rsten

Mérito lojista
Os homenageados do próximo dia 3 de

agosto no evento que comemora os 42 anos

da CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de

Iaraguá do Sul são:

• Troféu Mérito Lojista
Mauro Koch;

• TroféuAmigo da CDL
Florilda Enke Donini;

• Troféu Destaque Participação CDL/SPC
Almira Schulz Ronchi, Sandro Alberto
Moretti e Sérgio Luiz Nagel.

Substituição
tributária

Ponto eletrônico
adiado no RSContinua gerando muitas reclama

ções dos empresários a substituição tri
butária adotada pelo governo estadual
como forma de controlar a evasão, mas

que em seu bojo trouxe um acréscimo
na carga tributária. O presidente da Fe

comércio, Bruno Breithaupt, falou na

plenária daAcijs sobre o tema, que além
de ser objeto de conversas com o secre

tário da Fazenda do Estado está na pauta
do Confaz, que é o órgão que congrega
as secretarias de Fazenda de todos os

Estados. Uma das reclamações é que as

empresas não têm como se aproveitar
dos créditos de impostos a que têm di
reito, eliminando uma das vantagens
do Proemprego. Estas são algumas das

grandes dificuldades geradas pela cons
tante mudança no cipoal de normas

tributárias que assolam as empresas
brasileiras, elevando o chamado "custo
Brasil" e tornando as mesmas mais vul
neráveis à competição externa.

Uma liminar concedida pela 23a Vara do Tra
balho de Porto Alegre determina que não haja au

tuação nem multa aos lojistas da Capital que não
cumprirem as exigências do' ponto eletrônico até
28 de junho de 2011. Concedida pelo juizVolnei de
Oliveira Mayer, a decisão atende ao mandado de

segurança impetrado pelo Sindicato dos Lojistas
do Comércio de Porto Alegre.

Consumo
-,

Em defesa da
atividade pesqueira
o setor pesqueiro tem apre

sentado um volume' incomum
I

de questionamentos em função
da importação de peixes a pre
ços muito reduzidos que estão
desestabilizando os preços no

mercado brasileiro. Embora o li
toral do país não seja muito rico
em pescado - se comparado com
outros países - temos um poten
cialmuito grande para a produção

.

de peixes através da aquicultura,
aproveitando principalmente rios
e represas. Também existe um po
tencialmuito grande na produção
de peixe nos períodos em que as

arrozeiras não estão produzindo.
O governo está criando um con

sórcio que visa apoiar e financiar
ações de pesquisa em pesca e

aquicultura no país.

A edição de número 972 da re
vista Exame traz uma abrangente
reportagem sobre o consumo em

nosso país, sua dinâmica e sua for

ça. Na reportagem está a afirmati
va de que as famílias brasileiras em
2020 gastarão 5 trilhões de reais.
Vale à pena conferir.

Jeitinho brasileiro
. Depois de alguns meses de

embargo, ao JBS conseguiu apro
vação para exportar frangos para
a Rússia através da Pilgrim s Pri

de, uma de suas empresas nos

Estados Unidos.

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

j8parcela para 90 dias e mais ....você ainda escolhe a data para
pagamento e vocêpoderá adquirir o seu cartão de empréstimo.

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

Atendimento: Ségunda á sexta feira das ()9hOO às 11hOO
Ligue agora mesmo e faça uma consulta sem compromisso.

(31) 3082 ..6&84 I callcenterfacil@oi.cont.br

INDICADORES
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
Convocação

Malwee/Cimed terá qua
tro jogadores na Seleção
Brasileira sub-20, que
disputará o Sul-Ameri-

cano da categoria na Colômbia, de
25 de setembro a 2 de outubro. Os
goleiros Igor e Deivid, o ala Dian
(foto) e o pivô Moreno tentarão
ajudar o Brasil a conquistar o

quinto título em cinco edições já
realizadas. O time será treinado
,pelo ex-jogador Vander lacovino
e se apresenta em Fortaleza no

dia 17 de setembro. Boa sorte aos
. nossos craques.

CURIOSIDADES

Nos Estados Unidos e no Japão,
o golfe é o segundo esporte com
maior número de praticantes.
Há 35 milhões de jogadores entre
os norte-americanos; os japoneses
golfistas são 18 milhões. Se incluirmos
os outros países asiáticos na soma,
são 31 milhões de adeptos.

'; DOIS TOQUES
, (:OIOA -'Irês times lideram o

Coroa Bom de Bola, promovido
pela FME: Galãcticbs/Píxsul,
Dipil/ACG e Kiferro, todos com
quatro pontos.

i�

aQUI,TADOS"Na última rodada
o Galácticos/FixSul fez 5xl no
Botafogo, a Kiferro venceu por 4x3
oMegaTranze o Pé e aDipil bateu" 1

, !i1oBeko'spor2xl.
' '

',"

,
DIVULGAÇÃO

Problemas?
O blogToca e Sai, hospedado no site daGlobo.com e comandado

pelo comentarista da SporTY, Marcelo Rodrigues, deixou o torcedor
jaraguaense com, várias pulgas atrás da orelha. No texto publicado
ontem, ele se pergunta: 110 que está acontecendo com Iaraguã?" se
referindo à Malwee/Cimed. Segundo ele, rumores apontam que o

time deve ser fechado embreve e que alguns jogadores estariam com

atraso de 20 dias no salário e outros recebendo menos que o com

binado em contrato. Rodrigues é um cara bem conhecido no meio
e é muito bem informado. Mas é estranho pensar que um time que
acaba de repatriar um dos melhores fixos do país pense em parar as
atividades em breve. Marcelo também deixou no ar que o Santos es
tariamontando um grande time de futsal para 2011. Nos bastidores
comenta-se até que Falcão está nos planos do Peixe.

IVI"+1) iACEJ IAfort/Color
Química/Luterprev IGráfica Régis/
FMEestará emChapecó, onde
disputa o turno da 3a fase do
Estadual de PutsalMasculino.

, mU8W!"t�O basquetemasculino,
equipe Untmed/FME, recebe
Criciúma pelo Estadual da
categoria. O confronto serã às 17h
de sábado, no Colégio Evangélico.

,.,
.

!:
'

CORUN\.Dois jogos pelo Aberto
de Futsal de Corupã, hoje à
noite. O Noite a Forapega o AZ
Concretos às 19h15 e, logo depois,
tem Kiferiõ xSociedade/Cavalete.

- AUTOM()t'UUSMQ � Denovo, a, .. ,' .".
,,"

,

previsão de mau tempo para o
fim de semana adiou a etapa de'
Lontras do Estadual. Uma nova
datâainda'nao r6i defuiida.

'

DIVULGAÇÃO/SANTOSFC

Displicência?
Neymar perdeu o pênalti e

todo mundo caiu de pau em cima
do guri. Se tivesse feito, seria um

gênio. O craque tem desses arrou
bos. Está no limite do belo e do
grotesco, do lindo e do horrendo.
Continuo achando ele uma das
maiores promessas recentes do fu
tebol brasileiro e lances como esse

só ajudam a aumentar amaturida
de do jogador. Se tiver a cabeça no
lugar, tem tudo para ser imortal.

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI 4 e 5 www.rnegacrecl.netCentro - Jaraguá do Sul f7i':.
(Ao Lado do Bradesco) �(47) 337D.�2a3 I 337D.4'l24O

Final da Copa do Brasil deve
ser o último jogo de Robinho

SANTOS "Todos sabem da minha iden-
tificação com o Santos e espero
poder ficar. Mas, infelizmente, não
depende só da minha vontade", de
clarou o jogador. É de conhecimen
to de todos também que oCitypode
negociar o jogador. Algumas hipó
teses já surgiram, como a troca dele
com Ibrahimovic, do Barcelona. Ro
binho teria de se apresentar�o pró
ximo dia 5 de agosto, mas çomo ele

participará do amistoso entre Brasil
e EUA, no dia 10, seus representan
tes enviaram um documento ao

City, pedindo a apresentação dele
apenas depois deste jogo.

Robinho se mostra cada vez

mais conformado com a possi
bilidade de voltar ao Manchester
City. Apesar de demonstrar pu
blicamente que quer continuar
na Vila Belmiro, a possibilidade
disso acontecer é praticamente
zero. O clube inglês, que é dono
do passe do jogador, já disse que
o quer de volta. Por isso, o jogo
de volta da final da Copa do Bra
sil' quarta-feira que vem contra o

Vitória, em Salvador, pode ser o úl
timo dele com a camisa do Santos.
Pelo menos por enquanto.

DIVULGAÇÃO/SANTOSFC
I

...........;..0..,0...;....................................__

Robinho atualmente é capitão do Santos e diz que pretende ficar

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 30 de julho de 2010

Trabalho de base no basquete é um dos mais tradicionais

E

Paramanter tradição
devitórias no Estado
JARAGUÁ DO SUL

o basquete é sem dúvida
uma das modalidades mais
vitoriosas da história recente
do esporte de Jaraguá do Sul.

as competições promovi
das pela Fesporte, quando
não estão no pódio, ficam
pelo menos na zona de

pontuação (entre os seis primeiros).
Para 2010, nos Joguinhos (20 a 28 de

agosto), Iasc (9 a 18 de setembro) e

Olesc (16 a 23 de outubro) a expec
tativa é manter essa tradição e fatu
rar medalha nas três competições.
Claro que isso seria um feito inédito,
mas os garotos e as garotas do bas

quete estão se esforçando para isso.
O coordenador da modalidade,

Airton Schiochet, o Ito, acredita que
esse ano todas as categorias trarão
medalhas. Ele atribui o sucesso ao

fato °dos treinadores comandarem
suas equipes há bastante tempo,
por possuírem parceiros financeiros
de longa data e pelo suporte que os

polos oferecem às equipes de rendi-

mento.

UÉum conjunto de ações que fazem
do basquetemuito forte em Iaraguá do
Sul.A cidade apostamuito em nós e por
isso eu sempre cobro que os atletas que
briguem por medalhas em qualquer
situação", afirmou Ito. Os principais
adversários serão Joinville e Blumenau.
Das três competições o principal foco,
assim como amaioria dos esportes que
trabalham diretamente com a base, é a
Olesc e Joguinhos.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Equipe Unimed/FME que jogará os Joguinhos Abertios foi campeã da fase regional e chega com moral em Criciúma

Feminino luta
pelo bi na Olesc

o time feminino da Faculdade

Jangada/FME entra na Olesc 2010,
que será em Tubarão, com o status de
àtual campeão. Por isso, elas não pre
cisam disputar o regional. De acordo
com Ito, Iaraguá do Sul deve brigar
pelo pódio com Joinville e Chapecó.
Os garotos daUnimed/FME, que fica
ram em terceiro em 2008, também já
estão na fase estadual e querem brigar
pelo título. "São dois times experien
tes e que devem voltar com meda
lhas", acredita Ito.

Todos estão
nos Joguinhos

Nos Joguinhos, amodalidade tem
uma preocupação a menos. Recen
temente os garotos da Unimed/FME
garantiram a vaga mi fase estadual ao

sagrarem-se campeões do regional.
Apesar de terem uma média de idade
inferior, com 17 e 18 anos, eles espe
ram voltar de Criciúma com o título.
As meninas da Faculdade Jangada/
FME não precisarão passar pela sele
tiva, mas sofrerão com os desfalques
de Mayara UlIer e Iéssíca Urbano Am
bas estão lesionadas.

Jasc: regional
está próximo

Aparticipação nos Iasc, em Brus

que, ainda é uma incógnita. Ambas
as equipes participam de 13 a 18
de agosto, em Ioínvílle, dos regio
nais que vão definir os classificados.
Conforme o coordenador, tanto o

feminino quanto o masculino serão

compostos por atletas de Joguinhos
reforçados por adultos que já ves

tiram a camisa da equipe. "Temos
boas chances de classificação, ape
sar de que no adulto quase não se

tem investimentos", frisou Ito.

Esporte 21

STARKE SECURITIZADORA S/A
CNPJ/MF 10.866.070/0001-80

NIRE 423.000.340-11
ATADA e (PRIMEIRA) ASSEMB.LÉIA

GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 dias do mês de junho do
ano de 2010, 'às 14:00 horas, na sede social localizada na Rua
Presidente Epitácio Pessoa, n° 50, sala 04, Centro, CEP: 89.251-
100, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: sendo

dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 4°, do Artigo
124, da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, face a presença
confirmada de todos os acionistas. PRESENÇA: reuniram-se
os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital
social da STARKE SECURITIZADORA S.A.;. Para presidir
a Assembléia foi eleito por unanimidade a Sr. GILSON CESAR
PEDRO, que aceitando a incumbência convidou a mim, ZILDENE
DE CASTRO LOPES para secretariá-lo, no que aceitei, assim se

constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. ORDEM
DO DIA: I - Análise da proposta da Diretoria da Sociedade

para emissão de debêntures privada e Fixação das características
das debêntures a serem emitidas e celebrar a respectiva Escritura
de Emissão; e II - Outros assuntos de interesse da sociedade.
DELIBERAÇÕES: I - O Sr. Presidente pôs em votação a análise
da proposta da diretoria para emissão de 10.000 debêntures

simples, no montante de R$ 10.000.000,00, ao valor unitário de
R$ 1.000,00 cada uma, sendo aprovada por unanimidade a referida
emissão tendo as seguintes características: 1) QUANTIDADE
DE DEBÊNTURES A SEREM EMITIDAS: Será emitido um

total de 10.000 debêntures simples. 2) NÚMERO DE SÉRIES:
A emissão será realizada em dez séries. 3) MODO E PRAZO
PARA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO: 3.1) As
debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente ou em

créditos possuídos pelos subscritores contra a emissora, no ato
da subscrição, nos termos do Contrato de Promessa de Cessão
e Aquisição de Direitos Creditórios e outras Avenças. 3.2) As
debêntures deverão ser subscritas no prazo máximo de 720 dias,
contados a partir de 30 de junho de 2010. 4) DATADE INÍCIO DA
EMISSÃO: Paratodos os efeitos legais, a data de início da emissão
das debêntures será 3Q de junho de 2010.5) VALOR NOMINAL
UNITÁRIO E VALOR TOTALDAEMI8SÃO: Na data de início
da emissão prevista no item 4, as debêntures representativas desta
emissão terão o valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo
o montante de R$ 10.000.000,00. (6), (7) (8), 9) VENCIMENTO
DAS DEBÊNTURES: As debêntures desta emissão vencerão no

prazo de 96 meses, contado a partir da data de emissão estabelecida
no item 4, ou seja, vencerão em 30 de junho de 2018 data em que a

EMISSORA deverá pagar ao(s) debenturista(s) o respectivo valor
nominal, devidamente atualizado de acordo com o estabelecido
no item 12, acrescido da remuneração a que fizer(em) jus à época,
conforme previsto no item 13. 10) COLOCAÇÃO: O lançamento
das debêntures será privado, sem a intermediação de Instituição
Financeira. (11). 12) BASE DE REMUNERAÇÃO: A base de

remuneração do valor unitário das Debêntures da 1 fi série, a partir da
data de emissão, será II 0% do C.D.I ao mês. A base de remuneração
do valor unitário das debêntures da 28 série a partir da data de
emissão, será 120% do C.D.I ao mês. A base de remuneração do
valor unitário das debêntures da 38 série a partir da data de emissão,
será 130% do C.D.I ao mês. A base de remuneração do valor
unitário das debêntures da 43 série a partir da data de emissão, será
140% do C.D.I ao mês. A base de remuneração do valor unitário
das debêntures da 58 série a partir da data de emissão, será 150%
do C,D.I ao mês. A base de remuneração do valor unitário das
debêntures da 68 série a partir da data de emissão, será de 1,10 %
ao mês. A base de remuneração do valor unitário das debêntures da
78 série a partir da data de emissão, será de 1,20 % ao mês. A base
de remuneração do valor unitário das debêntures da 8" série a partir
da data de emissão, será de 1,30 % ao mês. A base de remuneração
do valor unitário das debêntures da 98 série a partir da data de

emissão, será de 1,40 % ao mês. A base de remuneração do valor
unitário das debêntures da 108 série a partir da data de emissão, será
de 1,50 % ao mês. (13), 14) JUROS MORATÓRIOS: Ocorrendo
impontualidade no pagamento

o de qualquer quantia devida aos

debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros de mora

de 1,0% ao mês e multa não compensatória de 2% sobre o valor do
débito, além dos juros remuneratórios, tal como estabelecido no item
13, calculados desde a data de inadimplência até a data do efetivo
pagamento, independente de aviso, notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial. (15), (16), (17), (18). Em ,cumprimento
ao item IV da Ordem do Dia o Sr. Presidente ofereceu a palavra
aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social e, como
ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo
necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos,
esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada pelos
presentes, que autorizaram sua publicação sem as suas assinaturas,
conforme Artigo 130, Parágrafo Segundo, da Lei 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. Na qualidade de Presidente e Secretária da
Assembléia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original
lavrada no livro próprio, Jaraguá do Sul lO de junho de 2010. (a.a.)
GILSON CESAR PEDRO - Presidente, ZILDENE DE CASTRO
LOPES - Secretária.

GILSON CESAR PEDRO

Presidente da Mesa

ZILDENE DE CASTRO LOPES

Secretária da Mesa
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Na área

Henrique
Porto

TacaOCP
..:t

PIERO RAGAZZI

ora da "onça be
ber água" na Taça
O Correio do

Povo, a Primeiro-
na jaraguaense. Faltando
três rodadas para o térmi
no da primeira fase, o Bo

tafogo literalmente "bo
tou fogo'; na competição
ao bater o líder JJ Borda
'dos/Conservas VidaVerde
no último domingo. Agora terá pela frente o vice-líder Flamengo,
que deixou a.vitória escapar contra o Cruz de Malta jogando em

casa. Este, por sua vez, encara o Vitória no Rio da Luz em jogo
onde fugir da lanterna é o que interessa. Mesmo porque quem
ficar na lanterna, posição hoje ocupada peloVitória, será a única

equipe que não se classificará às semifinais. O campeonato está

completamente indefinido e emocionante, uma garantia de di
versão de qualidade para quem curte futebol. Ponto_para a Liga
Jaraguaense de Futebol e para nós, de O Correio' do Povo, que
acreditamos e investimos na competição.

Olympya
Se consolidando como a segunda força do futebol feminino

catarinerise, o Olympya recebe o Müller (Pomerode) neste do

mingo, 15h, no João Marcatto, O técnico Polenta está satisfeito
com o desempenho da sua equipe, que anda impiedosa contra

, as adversárias. Com seis gols, Marise Schumann é a artilheira da
. compétição, ao lado de Marcela Leandro, do Kindermann (Caça
dor). Assisti parte do jogo contra o Avaí, no último dia 11. Gostei
da equipe, que é rápida e insinuante. Com um pouco mais de

apoio e estrutura podem chegar longe.

Aberto de Corupá
Jogaço na noite de hoje pelo

20 Campeonato Aberto de In
verno de Corupá, a "Taça Ami
zade FM". Desta vez o Noite a

-,

Fora terá pela frente o AZ Con-

eretos, de Corupá. É o segundo
contra o terceiro colocado, em
jogo que pode até valer 'a lide
rança ao final da primeira fase

- se a Baumann tropeçar. Nesta
fase as oito equipes jogaram
entre si e acabaram forman
do três blocos distintos: o dos

ponteiros conta com Baumann,
Noite a Fora e AZ Concretos; o
intermediário tem Rodometal,

, Kiferro e Kayapós e o dos parti
cipantes Sociedade e Iolipé.

Abacaxi
o Campeonato Varzeano segue paralisado. No momento a

Fundação Municipal de Esportes tenta passar o abacaxi para o

TJD da Federação Catarinense de Futebol. Não vou estranhar se
eles responderem dizendo que não possuem competência para
julgar o fato. Nesta briga ninguém quer se meter. Uma pena, pois
o campeonato vinhamuito bem dentro das quatro linhas.

• Veja mais do esporte no blog Na Área, no sitewww.ocorreiodopovo.com.br

I.,] A�, f:' ""'I""'�; I."."

Malwee encerra
fase comvitória
Time leva sufoco no fim, mas garante os três pontos
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee/Gimed entrou
em quadra na noite de
ontem pensando apenas
em vitória. Já a Assoeva
não descartava um

empate.

'Mas
a determinação dos jara

guaenses faloumais alto e a
. . .

equipe encerrou a pnrnerra
fase com uma vitória por 3x2 e se

manteve na terceira colocação, po
sição que poderá ser alterada com
os resultados, dos próximos jogos.
A partida c�meçou morna e bas
tante cadenciada. A Malwee abriu
o placar somente aos 16min34 com

Falcão, que recebeu lançamento de
Basílio, dominou no peito e deuum
belo voleio.

Os outros quatro gols saíram
no segundo tempo. Os visitan
tes empataram com Diego Gaú

cho' aos 3min57, em um erro

de marcação da Malwee. Mas,
aos 9min26, Lenísio recebeu um

passe em diagonal de Índio e co-
-,

locou os catarinenses novamen
te na frente do marcador: 2x1.

Precisando pontuar, a Assoeva
colocou Ceko como goleiro-linha.
Mas a estratégia teve efeito contrá
rio e Falcão colocou no meio das

pernas do goleiro, aos 18min09,
o placar marcava 3xl. Apenas 22

segundos depois, os comandados
de Fernando Ferretti fizeram a

sexta falta. O goleiro reserva, Dai
vid defendeu o tiro-livre de Guga,
mas não evitou o gol rio escanteio

seguinte, quando o próprio Guga
desviou e deu números finais a

pártida 3x2.
Em entrevista à Rádio Stúdio

FM, Perretti avaliou a primeira
fase da Liga e lamentou os pontos
perdidos em casa. "O que temos

a lamentar: foràm os seis pontos, ,

perdidos aqui dentro, que coloca
riam a gente com 45 pontos e na

liderança. Porém, nossa equipe
vai estar próxima do total de pon
tos ganhos, o que está dentro do

previsto", ponderou o comandan
te, que em seguida previu: "agora
vai começar uma nova Liga",

• Ganialli Rodriguas
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

,

Falcão marcou dois e se isolou ainda mais na artilharia com 26 gols

,

FU1'St\l. 2010
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

Malwee/Cimed 3x2 Assoeva

PRÓXIMOS JOGOS
SÁBADO
16h _ Krona/Joinville x Foz Futsal
16h - Praia Clube x Macaé
18h -Intelli x RCG/Garça
20h - Copagril xCarlos Barbosa
20h15 - Assoeva x Anápolis

SEGUNDA-FEIRA
19h15 - Corinthians x Krona

TERÇA.fEIRA
19h15 - Macaé x Intelli
20h - Carlos Barbosa x São
Paulo
20h15 - Atlântico x Urmlarama
20h15-Assoeva x Unisul

14° Praia Clube 21 19! 6 3 10 44165
15° RCG/Garça 20 19 5 5 9 48157 -9 135,1%
16° Macae 19 18 6 1 11 52153 -1 :35,1%
17" Assoeva 19 1a 5 4 9 39152 -13i35,1%
18° Cortiana 17 20 4 5 11 41161 -20128,3%
19° Anápolis 14 191 4 2 13 43171 -28,24,5%
20° São Paulo 14 19 3 5 11 36:54 -18124,5%

j
55176

I
13 19' 3 4 12 -21122,8%

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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No final da tarde de ontem, Celesc ainda trabalhava para consertar estragos

EJ rz

Acidente deixa
1,5míl famílias

•

sem energia
Caminhão caçamba derrubou_ cinco
postes na SC-413 ontem à tarde
GUARAMIRIM

Um caminhão caçamba
derrubou cinco postes na
8C-413, no bairro Beira Rio,
às 14h30 de ontem. Cerca
de 1,5 mil fammas ficaram
sem energia elétrica.

s outros bairros que ficaram
sem luz foram: Rio Branco,
Barro Branco, Tibagi, Ponta.

.....Comprida, Iacu-Açú e Pu

tanga. A previsão da Celesc é que
a energia elétrica voltaria somente
depois das 23h de ontem.A expec
tativa é de que os prejuízos ultra
passem R$ 30mil.

De acordo com aPolíciaRodovi
ária Estadual, o acidente aconteceu
enquanto a Prestadora de Serviços
Leitzke realizava um serviço de ter

raplanagem em um terreno àsmar

gens da rodovia. Enquanto realizava
o transporte do barro, ele esqueceu
a caçamba erguida. O comparti
mento encostou nos fios de eletri
cidade e acabou arrancando os pos
tes. O trabalhador não se feriu.

O técnico da Celesc Ailton Co-

munello disse que a colisão só não

provocou um incêndio porque a

rede possui um sistema de prote
ção que corta a energia, cessando
o fogo. A decoradora Olivina Apa
recida Rodrigues Alves, 22 anos,
mora na frente do terreno e estava ""

em casa nomomento do acidente.

"Escutei um estrondo muito
forte e achei que um carro tinha
batido -no poste. Quando, olhei
pela janela, vi o caminhão atraves
sado no meio da pista e os postes
no chão", comentou. Ela também
lamentou ter que ficar sem ener

gia elétrica por tantas horas "Sem
luz, não terei nem como atender
os clientes. Eles não irão conseguir
ver as decorações no escuro".

Ontem a empresa de terra

planagem preferiu não se mani
festar sobre o acidente.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

FALECIMENTOS
• Faleceu dia 28/7 às 4h25 o Sr. Alberto

Vizentainer com idade de 73 anos, o

sepultamento foi realizado dia 29/7, às 9
horas, saindo o féretro da capela mortuária
da Vila Lenzi, seguindo após para o cemitério
municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 27/7 às 12h a Sra. Eufrida
Neumann com idade de 63 anos, o

sepultamento foi realizado dia 28/7, às 10
horas, saindo o féretro da capela mortuária Sr.
Bom Jesus, em Guaramirim, seguindo após
para o cemitériomunicipal de Guaramirim.
• Faleceu dia 8/7 às 4h40 o Sr. Anizio

Klutckowski com idade de 72 anos, o

sepultamento foi realizado dia 29/7, às 9
horas, saindo o féretro da igreja católica rainha

da paz, no bairro Vila Nova, seguindo após para
o cemitério do Rio Molha,

/

Segurança 23

Homem de 44 anos despenca
de um prédio de sete andares

JARAGUÁ DO SUL
Um homem de 44 anos des

pencou de um prédio de sete

andares por volta das 10h30 de
ontem, na Rua 28 deAgosto, cen
tro de Guaramirim. O pedreiro
Nivaldo Antônio dos Santos tra
balhava no telhado do edifício -

que está em fase de construção
- quando uma telha teria que
brado, causando a queda de 19
metros. Ele acabou caindo den
tro de um compartimento para
ventilação do prédio.

Santos foi levado ao Hospital
São José com suspeita de fratura
na coluna e na perna esquerda.
Até o fechamento desta edição,

PANCADA

Mulher ferida
por palanque

Uma mulher de 38 anos foi

parar no hospital depois de so

frer uma pancada na cabeça, no
bairro Bracinho, em Schroeder,
por volta das 10h40 de ontem.

Segundo os Bombeiros Volun
tários, a mulher estava do lado
de fora da casa quando o pa
lanque da cerca caiu sobre a

cabeça dela. Ela teve um corte

profundo na cabeça e foi leva
- da ao Hospital São José, onde
permanecia em observação até

I
o fechamento desta edição, na
tarde de ontem.

na tarde de ontem, ele permane
cia em observação é seu estado
de saúde era estável. De acordo
com os Bombeiros Voluntários,
Santos estava usando a cinta e

todos os equipamentos de segu
rança. Por isso, não era possível
confirmar porque

. ele sofreu a

queda.
A reportagem de O Correio do

Povo procurou a presidente do
Siticom (Sindicato dos Trabalha
dores da Construção Civil e do
Mobiliário), Helenice Vieira dos
Santos, mas ela não foi-localiza
da para informar se as causas do

. acidente estão sendo investiga
das pelo sindicato.

ROUBO

loja de roupas
é assaltada

A Polícia Militar registrou
mais um assalto a comércio on

tem em Jaraguá do Sul. O fato
aconteceu na loja Star Confec

ções, por volta das 10h, na rua

Manoel Francisco da Costa, bair
ro João Pessoa. Segundo a PM,
um homem entrou no local com
uma faca e ameaçou a proprietá
rio do estabelecimento, exigindo
que ela entregasse o dinheiro do
caixa. Ele levou R$ 60 e fugiu a pé.
Até ontem, a PM já havia registra
do 14 assaltos a comércio no mu

nicípio somente este mês.

WINTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
torna público que foi expedida pela FATMA a Licença Ambiental de

Operação nO 254/GELUR/201 O para atividade de extração de areia
e cascalho, no local denominado de Cacilda, em Jaraguá do Sul

(SC). MIN 616/CRN

WINTER COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA torna público que foi ex

pedida pela FATMA a Licença
Ambiental de Operação n° 190/
GELUR/2010 para atividade de

extração de areia e cascalho, no
local denominado de Alto Gari
baldi/Rio Jaraguá, em Jaraguá
do Sul (SC). MIN 759/CRN

WINTER COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA torna público que foi ex

pedida pela FATMA a Licença
Ambiental de Operação nO 189/
GELUR/2010 para atividade de

extração de saibro e argila, no

local denominado de Estrada

Jaraguá .Alto, em Jaraguá do Sul

(SC). MIN 700/CRN

WI.NTER COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA torna público que foi ex

pedida pela FATMA a Licença
Ambiental de Operação nO 191/
GELUR/2010 para atividade de

extração de areia e cascalho,
no local denominado de Rio Ja

raguá, em Jaraguá do Sul (SC).
MIN 745/CRN

WINTER COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃq
LTDA torna público que foi ex

pedida pela FATMA a Licença
Ambiental de Operação nO 192/
GELUR/2010 para atividade de

extração de areia e cascalho, no

local denominado de Nereu Ra
mos/Rio Itapocu, em Corupá e Ja

raguá do Sul (SC). MIN 485/CRN
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SABADO afé às 17h

Condi�ões Especiais
para taxistas,

profissionais liberais, I

produtores rurais
fr fstas.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 6000 ,

Ofertas válidas até 31107/10 ou enquanto durarem os estoques. O navegadqr GPS portátil ofertado é oH··Buster HBN -4310P.

Qualquer percentual de desconto pode ocasionar a não concessão do brinde. Credito sujeito a aprovação. Fotos meramente ilustrativas.

PARA O ANO INTEIRO!

Dê uma assinatura

anual de presente.
E ganhe o Cartão COBsa�IJO+

,

e a Revista Blush*

(47) 2106-1919
www.ccorrelcdopovo.com.br
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