
Emquatro
meses,nada
mudouno
presídio
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presos, apenas dez detentos

amenos do que na época
em que local foipalco de

uma fuga emmassa.
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Concessionárias festejam
. ·boas vendas em julho
Segundo gerentes de revendas de Jaraguá do Sul, números alcançados no mês passado só

perderam para março, quando a redução do IPI para o setor acabou. Em um mês, 600 novos
veículos passaram a circular nas ruas do município, o que fez a frota-alcançar 84.665 unidades.
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Prefeitura muda esquema de atendimento nos postos de saúde do Estrada Nova e Vila lenzi e diz que este
é um pontapé para padronização do serviço. Mas, com dias e horários demarcados para atender diferentes
grupos, as filas durante a madrugada continuam fazendo parte do dia a dia de quem procura as unidades.

Reinke diz que
obra foi ilegal
Prefeito de Massaranduba,
Mário Fernando Reinke, falou
sobre construção do hospital
durante sessão da Câmara de
Vereadores. Página 4

CONTAS DA
CAMPANHA

Dilma Rousseff '

lidera arrecadaçâo.
Página 12

LOURlVAt
KARSTEN

Conc�rso para
melhores ideias
Projeto da Secretaria de Estado
da Educação chama a atenção
dos estudantes para paternidade
responsável. Alunos que
desenvolverem bons trabalhos
serão premiados. Página 8

FAMEG

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

1 8
Geisel proíbe

todas as greves
No dia 4 de agosto de 1978, um decreto

lei assinado pelo presidente Ernesto Geisel

proíbe a greve nos setores de segurança na
cional e serviços de primeira necessidade.

Apesar de ter sido o quarto presidente da di
taduramilitar, que havia sido instaurada no
Brasil com o golpe de 64, Geisel dedicou sua
liderança às sucessivas tentativas de abertu
ra política - encontrando assim uma grande
resistência por parte dosmilitares.

Lançado oficialmente como candidato
da Arena (Aliança Renovadora Nacional)
à presidência em 18 de junho de 1973, foi
eleito presidente com 400 votos contra 76

.

do "anticandídato" do MDB (Movimento
.

-

Democrático Brasileiro), UlissesGuimarães,
em 15 de janeiro de 1974.

Entre os fatos que marcaram seu gover
no está a demissão do ministro do Exército,
Sylvio Frota, no dia 12 de outubro de 1977.
Foi neste mesmo ano que surgiu o MST
(Movimento Sem-Terra), após uma invasão
nas terras da fazenda Annoni, em Sarandi.
Um ano antes, Geisel havia conseguido fa
zer com que o Comandante do II Exército
de São Paulo fosse demitido, principalmen
te por causa do desagrado público causado

pelas ações do Exército.
Já suas principais realizações incluem o

TI Plano Nacional de Desenvolvimento, o in
centivo ao uso do álcool como combustível,
o início do processo de redemocratização do

país e a extinção doAI-5, principal instrumen
to de censurautilizadopelo governo ditatorial.
Aos poucos, conseguiu preparar o governo se

guinte, de João Figueiredo, para realizar a anis
tiapolítica e avolta dos exilados sem que estes
retomassem seus cargos políticos.

DÉCADA OE ��920

O dono do jornal
Na edição do dia 15 de seternbro
de 1928 do jornal "O Correio do
Povo", o título trazia abaixo o

nome do diretor do periódico
na época: ArthurMüller.. Ele era
também o proprietário há cerca
de cinco anos. Em 1951, Arthur
seria prefeito de Jaraguá.
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"Goiaben Seite"
Segundo o historiador jaragua

enseAdemir Piffer, o bairro Baepen
di pode ser considerado um espaço
do Líbano no Brasil. No passado,
esta região de Jaraguá do Sul era co
nhecida pelo nome alemão popular
"Goiaben Seite".

Antigamente, se alguém apontas
se para uma pessoa e perguntasse se

.

ele era morador daquela "Goiaben

Seite", estaria ofendendo o indivíduo.
Ou seja: a expressão só era usada se a

intenção era pejorativa, já que a per
gunta era como "tirar sarro" da outra
pessoa - na época, o local tinha mui
tos pés de goiabeira, formando assim
uma grande capoeira .

Namesma localidade, até os anos

1970, funcionou no Baependi uma fá
brica que pertencia a Carlos Schulze,
o "empreendedor da ximia" (doces de
frutas usados geralmente para comer
com pão). Hoje, o local abriga a CSM,
uma empresa que fabrica edificações
pré-moldadas.

Quando Jaraguá ainda tinha uma vista aérea parecida com esta,
o bairro Baependi era conhecido pelo nome popular "Goiaben Seite"

PElO,MUNDO
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A morte de Andersen
1 3

O Papa Pio X
No dia 4 de agosto de 1903, o car

deal Giuseppe Sarto é eleito como o

Papa Pio X. Até 1914, foi defensor da
ortodoxia e governou a Igreja Católica
com mão firme numa época em que
esta enfrentava diversas tendências do
modernismo, encarado por ele como a

"síntese de todas as heresias" nos cam
pos dos estudos bíblicos e teologia.

1919

A pri'meira derrota
Em 1919, no dia 4 de agosto, ARepú

blica dos Conselhos da Hungria é exter
minada depois de 133 dias de existência.

Forças romanas entram em Budapeste e

os dirigentes soviéticos saem do país, no
que é considerado até hoje como apri
meira derrota mundial do comunismo.
Desde 1989, a Hungria é um Estado de
mocrático independente.

,

Apenas 144 m-. A construção é feita de.alvenaria autopórtahte de tijolos, com térreo
e um sótão interrompído pelo telhado em duas águas, ressàltando a beleza de uma
pequena sacada na entrada da casa. A fachadaé composta por duas janelas, com
bandeiras e três colunas ligadas por arcos plenos e balaustradas. O valor 40 número
916 da rua Jorge Czerniewícz é principalmente cultural- a arquitetura evidencia o

modelo de construção tradicional dos imigrantes. Hoje, está classificado como NP2 - .

toda a volumetria exterior deve ser conservada ou restaurada, garantindo assim que
não se perca a memória dos oito proprietários que a casa coleciona desde 19?O:,"

�.
"

;.,

Neste mesmo dia, em 1875, morre
o escritor dinamarquês Hans Christian
Andersen. Apesar de ter passado por
dificuldades para conseguir se educar,
pelas' condições de vida de um filho de

sapateiro, Hans escreveu peças de teatro,
contos, histórias, e, principalmente, con
tos de fadas, pelos quais émundialmente
conhecido - corno "O Patinho Feio".

Talento tard·io
Amaior parte dos pintores de sucesso geralmente traz o dom desde a infância.
VincentVan Gogh, o pintor pós-impressionista neerlandês que é considerado um
dos maiores de todos os tempos, começou a pintar somente após os 27 anos e teve
uma vida marcada por fracassos, Foi incapaz de constituir família, custear a própria
subsistência ou até mesmomanter relações sociais duradouras. Àos 37 anos,
sucumbiu a uma doençamental é suicidou-se.

�------�.IMIII!III.lliilllffil1l,'_l'iIII_!UlJlllillI!f:Ul••�IIIl!I1_ffflllIJII1I1iI UJ/!f1I1I1J11111i1Hi11f,j!llll.�_
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PONTO DE VISTA

Divórcio sem culpa

Enfim,
colocou-se um termo final na separa

ção judicial: Estamos falando da promulga
ção da Emenda Constitucional n° 66/2010,
que alterou o art. 226, parágrafo 6° da Cons

tituição Federal, que modificou as regras do divór
cio no Brasil, representando um marco para o Di
reito de Família e uma conquista para a sociedade
brasileira. Para alguns juristas, a promulgação da
nova lei está sendo considerada uma revolução
para este século. Desta forma, a partir de agora
o casamento civil pode ser dissolvido pelo divór
cio direto, sem prazos, sem discutir culpa e sem o

requisito da prévia separação judi
cial ou extrajudicial (via tabeliona
to). Assim sendo este memorável
fato sela, de uma vez por todas, a

necessidade de se discutir a culpa
dos cônjuges ou de algum deles, no
momento do rompimento da relação .

matrimonial.
Se analisarmos todas as mudanças

radicais no direito de família, podere
mos lembrar o Decreto 180 de 24 de

janeiro de 1891 que estabeleceu o ca

samento civil no Brasil e sedimentou a

ruptura entre o Estado e Igreja no país; o Estatuto da
Mulher casada (Lei 4.121 de 27 de agosto de 1962) que
outorgou direitos àsmulheres na relação conjugal, lei
esta que, inclusive, retirou asmulheres do rol das pes
soas relativamente incapazes do Código Civil. Após,
nasceu a festejada, e ao mesmo tempo criticada (pela
Igreja católica), Lei do Divórcio (lei 6515 de 26 de de
zembro 1977) que só foi admitida em razão daEmen
da Constitucional nO 9 de junho de 1977, � qual per
mitiu a dissolução do casamento não só pela morte,
mas também pelo divórcio. Neste influxo, sobreveio
a Constituição Federal de 1988 - A Carla cidadã, que
tratou de igualar os cônjuges em todos os seus direi
tos e deveres notadamente, com relação à criação e

educação dos filhos, independentemente de sua ori

gem. Amesma Carta reconheceu e tutelou as uniões
de fato, hoje conhecidas como uniões estáveis.

Neste turno, com a edição da PEC do Divórcio
resta eliminada qualquer hipótese de discussão a,

respeito de quem foi o culpado pelo rompimen
to do casamento. Aliás, de quern é a culpa? Existe

realmente um único culpado? Ou será que ambos
contribuem para este fenecimento?

Há muito os juristas brasileiros batalham para
banir a culpa dos procedimentos da separação
judicial e do divórcio. A PEC do divórcio trouxe

esta conquista, pois, uma vez fulminado o afeto, o
respeito entre os cônjuges, a comunhão de vidas,
acabou o casamento. Com efeito, com a mudança
constitucional, não mais se poderá debater a culpa
como forma de postergar ou tumultuar a decisão

que põe fim ao vínculo conjugal.
Portanto, se alguém casar na data de hoje e de

sejar se divorciar após o transcurso

de apenas dois meses de convivência

poderá fazê-lo, veja-se, sem culpaA PEC do divórcio
e sem medo de voltar a ser feliz portrouxe esta conquista, meio de outro relacionamento con-

pois, uma vez '

fulminado o afeto, jugal. E, sem dúvida, mais um avan-

o respeito entre os ço nas relações familiares. Eliminar a

cônjuges, a comunhão discussão da culpa é caminhar para a

d�_vidas, acabou o dissolução de um vínculo semmágo-
casamento. as e dissabores processuais enobre

cendo o princípio constitucional da

dignidade da pessoa humana. Aliás,
este é o caminho.

É importante salientar que a partir da aprovação
da PEC do divórcio, os Tabelionatos de Notas não

podem mais lavrar Escrituras Públicas de Separação
Consensual, pois estas padecerão de vicio de nuli
dade absoluta, por infração ao texto constitucional,
tampouco, os advogados poderão litigar judicial
mente tal pedido, eis que esta já está em vigência
desde a data de sua publicação (14/07/2010), ou seja,
com aplicação imediata.

Por derradeiro, na mesma senda, é oportuno es

clarecer que as pessoas que já estão separadas de di-,
reito, quer por sentença, quer por escritura pública,
aguardando o prazo de conversão para o divórcio
necessitaram requerer tal procedimento judicial ou
extrajudicionalmente, se for o caso, pois, não se en

contram automaticamente divorciadas. Contudo,
cabe destacar que não há necessidade de aguardar o
prazo, antes de um ano, para: tal fim, podendo fazer
o requerimento a qualquer tempo. Igualmente, está
mos diante demais um avanço no direito das famílias
semmáculas e sem culpa.

"
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Nelson .Klitzke - Diretor Presidente

POSiÇÃO
"Noivas em Foco"
fica até o dia 8

fiLMES

Educação ambiental
para escolas estaduai.S
A Fujama (Fundação Jaraguaense de

MeioAmbiente), emparceria com aGerência

Regional de Educação, realiza apartir de hoje
nas escolas estaduais de ensino médio de Ia
raguá do Sul a 2aAmostraNacional de Produ
çãoAudiovisual Independente - Circuito Tela
Verde. Os alunos terão a oportunidade de as
sistir a filmes com temática socioambiental e
de desenvolvimento sustentável no país.

Continua até o dia 8 de agosto, no
MuseuWofgangWeege, a mostra "Noivas
em Foco", organizada pela Unerj (Centro
Universitário de Iaraguá do Sul) e oArqui
vo Histórico Eugênio Victor Schrnõckel,
A visitação é gratuita e pode ser feita de

segunda-feira a domingo, das 10h às 12h
e das 13h às 17h. Informações pelo telefo
ne (47) 3376-0114.

fESTA

Baile no Bracinho
em Schroeder

INSCRiÇÕES
Cursos gratuitos

noIF-SC
Baile em parceria com a quarta fase do

curso de Gestão em Recursos Humanos, da
Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do
Sul) acontece no sábado, dia 7, na Sociedade
Bracinho, em Schroeder. O evento começa a

partir das 23h com animação da Brilha Som.

Ingressos antecipados ao preço deR$10, ven
didos nos seguintes locais, Posto Mime de
Schroeder e Cabana doWaeis.

O IF-SC (Instituto Federal de Santa Ca-
. tarina) está corri inscrições abertas para
cursos gratuitos. No campus Jaraguá do Sul,
há 26 vagas para o curso de licenciatura em
Física. O candidato deve ter concluído pelo
menos a í- série do Ensino Médio. As ins

crições para os cursos são gratuitas e devem
ser feitas pelo site http://ingresso.ifsc.edu.
br até o dia 8 de agosto.
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Reforma do prédio deve
custar RS 1,4 milhão
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Reinke explicou a situação do hospital municipal para os vereadores

I

"Foi tudo na

flegalídade';
dizprefeito
Reinke aponta os problemas
das obras no Hospital Municipal
MASSARANDUBA

O Hospital Municipal
foi construído sem a

autorização da Vigilância
Sanitária e mesmo assim
foram investidos R$ 2,8
milhões na obra, ainda
inacabada.

A
informação foi divul

gada pelo prefeito Má
rio Fernando Reinke

(PSDB) segunda-feira
à noite, em reunião da Câmara
de Vereadores. Com um plenário
lotado principalmente por estu

dantes, Reinke responsabilizou
o antecessor, Dávio Leu (DEM),
pelos problemas que inviabiliza
ram a abertura do hospital.

Segundo Reinke, as obras do

hospital começaram em 2004, po
rém o projeto não foi apresentado
à Vigilância Sanitária e não foi re

gistrado no Ministério da Saúde.
"Construíram um prédio que se as

semelha aum hospital,mas foi tudo

na ilegalidade, sem seguir os trâmi
tes para construção de uma unida
de de saúde. Resultado: inaugura
ram uma obra sem autorização e

condições para funcionar", afirmou.
Reinke contou que a emprei

teira contratada na gestão an

terior não realizou os consertos

necessários no começo de 2009.

"O prédio tem até goteiras e eles
não quiseram corrigir os erros.

Não fizemos o pagamento. Eles
teriam dinheiro a receber, mas

não vieram atrás", comentou.
AVigilância Sanitária recebeu

o projeto da obra em 2009, mas
reprovou o documento. A partir
daí, a Prefeitura teve que buscar
uma nova proposta, contratando
uma empresa para fazer o pro
jeto de readequação do prédio.
"Havia uma emenda'em Brasília
de R$ 200mil para o nosso hospi
tal. Mas o dinheiro não veio por
que a obra nunca foi registrada. É
um retrato do que aconteceu nos

quatro anos anteriores", critica.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Construíram um
. prédio que se

assemelha a um

hospital, mas foi tudo
na ilegalidade.
MÁRtO FERNANDO

REINKE (PSOB), PREFEITO

"
.

Rei'nke isenta
a Secretaria
de Saúde

Mário Fernando Reinke
(PSDB) foi vice de Dávio Leu

(nEM) entre 2001 e 2008'ea
sua mulher, Susane Reinke,
foi diretora de Saúde e hoje
é secretária na mesma área.

Apesar disso, o tucano isen
ta a responsabilidade deles
no caso. "O Leu sempre foi
muito autoritário, ele decidia
tudo' sozinho e eu pratica
mente não participei do go- .

vemo. A Susane cuidava da
saúde, mas não do projeto e

das obras do hospital. Isso era
com o planejamento", afirma.

Susane trabalhou com Leu

Além de apresentar os proble
mas da estrutura atual, o prefeito
Mário Fernando Reinke (PSDB)

apresentou na Câmara � �rojeto
para readequação do prédio, que
deve custar R$ 1,4 milhão. A Pre

feitura já dispõe dos recursos, pois
o ex-prefeito deixou R$ 2 milhões

. no fundo de saúde paramanuten

ção do hospital.
Para reforma, a Prefeitura con

tratou a empresa Madrigano Pla

nejamento e Arquitetura Hospi
talar, responsável pelas reformas

dos hospitais São José (Jaraguá do .

Sul), Santo Antônio (Blumenau) e

aUnidade Hospitalar de São Fran
cisco do Sul. O arquiteto Heitor

Madrígano também esteve na Câ

mara e detalhou a proposta.
Segundo Madrigano, a ideia é

transformar o prédio em um hos-

pital dia, formato em que um pa
ciente fica internado no máximo
em 36 horas. "Muitos duvidam
que uma cidade como Massaran
duba tenha condições de manter
um hospital. Mas um atendimen
to de média complexidade, com

um pequeno centro cirúrgico e

um prontoatendimento o muni

cípio pode sim", afirma. A previsão
da Prefeitura é que o prédio seja
inaugurado nametade de 2011.

Data: 14/0B, OBh30 às 12h

local: CEJAS I Apoio: ACIJS
Investimentos: R$100,00

.

o investimento em ações é de risco e lenlabilidade passada não é
oararnia de rentabtlidí:lde lu_tura. Na realIZação do.operações com
õerivatwos existe a possibüidarío de perdas supencres aos valores
investidos. •

PIERO RAGAZZI

Madrigano apresentou a nova proposta aos vereadores e à comunidade

Oposição insatisfeita com
os argumentos do prefeito
As explicações dadas pelo

prefeito Mário .Femando Reinke
(PSDB) não convenceram os ve

readores da oposição e a possibi
lidade de instalação de uma CPI
(ComissãoParlamentarde Inqué
rito) permanece. Para José Ronchi
(PP), as principais perguntas da
comunidade não foram. respon
didas. 110 prefeito tentou suavizar
mostrando o novo projeto, mas A Câmara deve fazer nesta
nós queremos saber quem é o semana o convite oficial para
responsável pelo hospital não es- o ex-prefeito Dávio Leu (DEM)
tar funcionando. Quanto a mais "

comparecer no plenário e pr.e�
foi gasto?", afirmou. tar explicações. Após a partic�-

Já o vereadorMauro Bramor- pação dele, os vereadores decí
ski (DEM) não concorda com dirão se vão ou não abrir uma
a posição de Reinke de não as- CPI. IIPor mim não tem pro
sumir a responsabilidade como blema. Uma investigação séria
vice-prefeito entre 2001 e 2008. apenas confirmará quem são os

"Ele estava junto e não sabia de responsáveis pelos erros no hos
nada? E a Susane? Ela assinava pital", declara Reinke.

os documentos também. Como
não tem responsabilidade? Ou

eles erraram juntos ou foram

omissos no caso", ataca.

"OU eles erraram

juntos ou foram
. o"omissos no (as •

MAURO BRAMORSKI (DEM), VEREADOR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 4 de agosto de 2010

carolina@ocorreiodopovo.com.br

Política 5

Carolina Tomaselli
Transporte

Já
está na Câmara de Verea

dores de Schroeder o pro
jeto que regula o serviço de

transporte coletivo no mu

nicípio. O Legislativo indica que
poderá votar o projeto já na pró
xima segunda-feira, até porque
na semana passada os vereado
res e o jurídico da Casa se reuni
ram com o Executivo para discu
tir a proposta, ainda em forma de
minuta, e propor sugestões.

Mas o governo não tem tanta

pressa. A ideia é que sejam sa

nadas todas as dúvidas e discu
tida exaustivamente, para que
a concessão, quando colocada
em prática, tenha aval de toda a

população. Tanto que na mensa

gem anexa ao projeto, o prefeito
FelipeVoigt (PP) indica à Câmara

FALA Aí!

Não adianta ter
acessibilidade nas ruas se os

próprios órgãos públicos não
oferecem este acesso.
DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA

DO MINISTtRIO DAS CIDADES,
DEUSDITH DE SOUZA JÚNIOR, NA

ÚLTIMA REUNIÃO PLENÁRIA DA ACIJS

a realização de audiência.
"Por se tratar de serviço públi

co essencial aos cidadãos de nosso

município, especialmente por con
ta do grande deslocamento que os

mesmos realizam diariamente, fato
constatado pelo estudo realizado, é
fundamental que este marco regu
latório seja amplamente discutido,
buscando tomar-se instrumento de
fomento de políticas públicas efi
cientes nessa área", diz.

Em junho, a Prefeitura já ha
via levado ao conhecimento da
comunidade o Plano de Trans

porte Público de Passageiros, na
Acias (foto), um diagnóstico do

transporte para adoção de medi
das que visem melhorar o servi

ço. Uma delas é a concessão, que
deve ser aberta até outubro.

PIERO RAGAZZI

lançamento
No próximo dia 13, em refe

rência ao número da sigla, Ide
li Salvatti (PT) e Guido Bretzke
(PR) farão o lançamento da cha

pamajoritária em Jaraguá do Sul,
onde também vão inaugurar um
comitê. O evento ainda não tem

local definido, ocasião em que
também serão anunciados ofi
cialmente os candidatos a depu
tado da coligação. Está havendo
um esforço da coordenação para
trazer Dilma Rousseff Natalia.

Veto'
Se em Jaraguá do Sul a lei já foi promulgada e entra em vigor dentro

de 90 dias, em Guaramirim a proposta antifumo caminha no sentido
inverso. O projeto que proíbe o consumo de cigarros ou qualquer pro
duto fumígeno em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados,
foi vetado totalmente pelo prefeito Nilson Bylaardt (PMDB). O argu
mento é vício formal de inconstitucionalidade, por acarretar despe
sas ao Executivo e que, portanto, não pode ter origem no Legislativo.
A mensagem será encaminhada amanhã para a Câmara, que poderá
manter ou derrubar o veto.

MOBILIZANDO
o candidato a deputado federal, Jean Leutprecht (pC do B), promoveu na noite de

segunda-feirauma reunião de trabalho paramobilização da equipe de campanha.
Disputando uma vaga ao Senado pela coligação 'Afavor de SantaCatarina", João
Ghizoni (pC do B) participou do encontro, que reuniumais de 80 pessoas noHotel
Saint Sebastian. Ele destacou o potencial da candidatura de Jean, "comum trabalho
reconhecido estadualmente", e comentou sobre a campanha "casada" comDilma

Rousseffe Ideli Salvattí. Ghizoni faz dobradinhaao Senado comCláudioVignatti
(PT). Defendendo uma candidatura regionalizada, apresidente daCâmara, Natália
Petry (PSB), também prestigiou a reunião, e declarou apoio a Jean. "Ele é jovem,
comum currículo expressivo de trabalhos prestados à comunidade, e com certeza

seráumrepresentante direto da região naCâmara dosDeputados", discursou..

Munição
A candidata à Presidência deve

passarpor duas cidades no Estado,
ainda sem data definida. Enquan
to isso, a tríplice aliança tem usa

do como munição de campanha
o fato de José Serra (PSDB) já
ter vindo a Santa Catarina, en

quanto Dilma não. À frente nas

pesquisas no Sul do país, Serra
visitou o Estado no último dia 23,
e passou por Blumenau, com di
reito até a parada para um chope,
naVila Germânica. '

PIERO RAGAZZI

Converg,indo
Candidatos a deputado es

tadual e federal pela região, por
enquanto em número de 15, são
convidados hoje para uma reu

nião do Clic, às 19 horas, no sa

lão da Igreja Matriz Senhor Bom
Jesus, em Guaramirim. O Conse
lho, que congrega as 37 associa

ções demoradores do município,
quer ouvir dos concorrentes suas

propostas. E entregar a relação
das prioridades, muitas de co

mum interesse da região.

Constatação
A qualidade no serviço de

transporte coletivo, para que o

mesmo seja a primeira e não a

última opção das pessoas, foi a

principal solução para desafogar
o trânsito apontada pelo diretor de
Mobilidade Urbana do' Ministério
das Cidades, Deusdith de Souza
Júnior. Foi justamente o que disse
o engenheiro e especialista em pla
nejamento urbano, OsmarGünther,
em artigo publicado aqui no OCP
semana passada. Mas às vezes é

.

preciso ouvir de alguém de fora.

Negados .

Dos pedidos analisados' on
tem pelo TRE (Tribunal Regional
Eleitoral), oito registros de can

didatura a deputado estadual, fo
ram indeferidos e outros dois para
deputado federal. Nenhum deles
da região, onde ainda aguardam
julgamento dez postulantes. Até
amanhã, a Justiça Eleitoral precisa

. julgar todos os pedidos.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 Opinião o CORREIO DO POVO • Quarta-feira,4 de agosto de 2010

CHARGE

DOLErfOR

Agradecimento

cirurgia às pressas.
Mas, graças a Deus,

. estou bem! Além de
minha pronta recu-
peração, o que mais
me faz sentir bem é o carinho e a

amizade das pessoas. Mal havia
retornado do centro cirúrgico, já
começaram a chegar visitas.

Um agradecimento especial
.

aos médicos, doutor Fernando

Papp, aos enfermeiros, às irmãs
da Divina Providência, aos fun
cionários do hospital, aos padres
de Corupá, noviciado, de Nereu
Ramos e da Barra, sobretudo, ao
padre Beta, de modo muito espe
cial e aos padres Paulo e Léo. O
meu obrigado a todos os amigos
e amigas que tenho, os quais re

zaram pela minha recuperação e

os tantos qué vieram me visitar!

Que Deus, bom emisericordioso,
retribua á todos!

Para mim, o fato de passar al

guns dias no leito hospitalar, me
fez refletir sobre tantas coisas.

Como, por exemplo, o carinho e

a atenção que devemos ter para

"

Padre Irmundo Rafae/Stein

nuição da competítívídade dos produtos brasi
leiros no mercado externo.

Na contramão de todas as tentativas relati
vas à diminuição da duração do trabalho, estu
dos recentes revelam que, em virtude do bom
momento vivido em diversos setores, estamos
diante de constante elevação no número de ho-

ras extras prestadas pelos traba
lhadores.

Daí cabe o questionamento:
o que é mais interessante para
as empresas, manter o número
de empregados, remunerando
os pelo excesso de trabalho
prestado ou realizar novas con

tratações' a fim de atender a

demanda e aproveitar a alta na

produção industrial?
'

Sem dúvida, em havendo um
bom entendimento entre em

presa e trabalhadores, a utiliza
ção da mão de obra já existente

na empresa, em regime de horas extras, é, num
primeiro momento, amelhor saída para manter
o nível da produção.

Em contrapartida, preocupação recorrente é

com a saúde desse trabalhador e os efeitos gera
dos pelo excesso de trabalho.

Portanto, o empregador deverá ponderar os

riscos e benefícios gerados pelo trabalho prestado
em horas extras, aproveitando à aquecimento da
economia semperder o foco para o imprescindível
papel de seus empregados nesse contexto.

EDITORIAL

Corrupção pública
li

m levantamento feito pela Controla
daria-Geral da União (CGU) revelou

que nos primeiros seis meses des�e
ano o governo federal já excluiu mais

de 200 funcionários públicos que tiveram com

provado seu envolvimento
com irregularidades diversas.
O resultado representa a mar

ca de mais de uma punição
a servidor público por dia,
entre demissões, cassações
e destituições. É como se, a

cada.24 horas, o governo fos-
o

se obrigado a cortar algum
funcionário por envolvimento
com algum tipo de problema.

, No ano passado, a média foi

parecida, com 429 punições
,
(1,1 demissão por dia). E a previsão da Contro
ladoria é que esse número cresça aindamais no

segundo semestre, quando tradicionalmente
as punições aumentam. O mapa das punições
mostra que 25% de todos os cortes feitos den
tro do serviço público por irregularidades, du-

rante o governo do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, são de funcionários do Ministério da
Previdência Social. Pelo estudo feito, de ja
neiro' de 2003 até junho deste ano, já foram
expulsos do serviço público 2.599 funcioná

.

rios. Desses, 655 eram ligados
-------::-::========;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; à Previdência Social (25,2%

do total de punições). Para o

governo federal não há sur

presa na constatação de que
o maior número de punições
acontece exatamente nessa

área, por mexer com muitos
interesses e dinheiro público.

Ao mesmo tempo em que o

levantamento revela que medi
das estão sendo tomadas para
garantir que o serviço público

limpe de seus quadros os maus funcionários,
preocupa saber que o governo esteja tão sujeito
a ações deste tipo. O número é realmente alar
mante e comprova que cada vez mais é preciso
criar mecanismos para evitar a corrupção e pu
nir severamente os agentes dos delitos.

DOLErfOR

Horas extras- solução ou problema?

A rigidez da
legislação

quanto a abusos
no excesso de

horas extras visa,
em especial, a

proteção à saúde
do trabalhador.

A
duração do trabalho é tema de tanta

importância para o legislador que seus

limites têm previsão na própria Consti
tuição Federal. O artigo r, inciso XIII,

dispõe: "São direitos dos trabalhadores ... XIII -

duração do trabalho normal não superior a 8 ho
ras diárias e 44 semanais, facultada a compen
sação de horários e a redução
da joniada, mediante acordo ou

convenção coletiva de trabalho".
Assim sendo, todo trabalho

realizado após o limite de horas
estabelecidas na Constituição,
no contrato de trabalho ou nas

normas coletivas da categoria é
considerado como hora extra
ordinária. A duração normal do
trabalho poderá ser acrescida de
horas suplementares, em núme
ro não excedente a duas horas,
mediante acordo escrito entre

empregador e empregado, ou

mediante contrato coletivo de trabalho.
A rigidez da legislação quanto a abusos no

excesso de horas extras visa, em especial, a pro
teção à saúde do trabalhador. Aliás, projeto re-

�

lativo à redução da jornada de 44 para 40 horas
semanais foi aprovado, em 2009, na Comissão
Especial da Câmara dos Deputados. Sua regula
mentação' para os que a defendem, aumentaria
a qualidade de vida dos trabalhadores e geraria
novas vagas no mercado de trabalho. O tema
ainda se encontra em intensa discussão. O argu
mento mais forte em sentido contrário à aprova
ção são estudos que apontam um aumento no
custo das empresas, com a consequente dími-

"

Janaina Ap. Verderami F/ores Cano/a"
advogada e pós-graduada em Direito do TrabalhO

Hoje,
de maneira particu- com os nossos doentes. Jesus

lar, desejo escrever-lhes disse: "estive doente e viestes me

algumas linhas sobre o visitar" (Mt 25, 36). Realmente,
que aconteceu comigo o fato de fazer o bem a alguém,

nos últimos dias. Realmente, a neste caso a um enfermo, tenha
vida é uma "caixinha de surpre- mos a certeza de que é para o

sas", como afirma , , próprio Cristo que
o dito popular. No o estamos fazendo.
dia 13 de julho, me Como é Nós somos' "ima-
senti mal e fui leva- importante gem e semelhança
do ao Hospital São atender, auxiliar de Deus", por isso,
José. Resultado: fui e estar presente podemos ver o pró-
submetido a uma

na vida de prio Deus na figura
um doente. de nossos irmãos.
Ele precisa de
assistência.

E quando alguém
está doente, é Deus
quem está sofren
do naquela pessoa.

E nós devemos ir ao encontro

daquele irmão, auxiliá-lo, levar
uma palavra amiga e otimista,
rezar por ele e com ele.

A Igreja, Mãe e Mestra da Ver
dade' nos ensina a prática de sete

obras de misericórdia corporais.
Uma delas é ''Assistir os Enfermos".
Como é importante atender, auxi

, liar e estar presente na vida de um
doente. Ele precisa de assistência.
E, para ele, há uma importância
enorme o fato de ser bem atendi
do, de ser bem assistido.

Novamente, obrigado a todos.
Rezarei por vocês, caros amigos.
Mas, igualmente, peço que re

zem pormim, a fim de que, com
o dom da saúde, possa servir a
Deus no ministério sacerdotal,
até quando Ele quiser. Que Deus
abençoe a todos!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 Geral

Despertar, aos poucos, a

atenção dos alunos das escolas
estaduais para a importância de
uma paternidade responsável.
/

E
essa a intenção de um edital
assinado ontem pelo secretá
rio de Estado da Educação,
Silvestre Heerdt. A partir de

ago.ra, é responsabilidade das Gered

(Gerências Regionais de Educação)
reunirem-se com as escolas públicas
para promover um concurso e passar a
trabalhar o assunto nas aulas da educa

ção básica do Estado.
O projeto é do Instituto Paternidade

Responsável, de Lages, e a parceria com

a secretaria foi a forma encontrada para
aumentar o alcance do concurso - ao

todo, participam do projeto 1350 escolas,
que receberam kits contendo orienta

ções sobre como 'abordar o assunto com

os alunos. Segundo a gerente de Educa

ção da região, Deni Rateke, uma reunião
será feita com os diretores das institui

ções de ensino nesta sexta - feira.
Os trabalhos que vão concorrer no

concurso - que é a primeira fase do proje
to - deverão ser inscritos até o dia 13 deste

mês, nas secretarias das escolas, e devem
ter como tema a palavra "pai". Os alunos
podem concorrer em nove categorias, que
vão de desenhos e poesias a paródias e

jingles. O regulamento completo pode ser

encontrado no site do instituto, www.pa
ternidaderesponsaveLorg.br.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 4 de agosto de 2010

A escolha dos ganhadores acontece

rá em duas fases: a primeira seleção é na

própria escola, e a segunda etapa é des

tinada à seleção das produções premia
das, com o resultado sendo repassado à

Secretaria do Estado de Educação até o

dia 30 de setembro. Entre os prêmios es

tão uma bicicleta, uma câmera digital e
um notebook - dependendo a categoria.
Após o concurso, que visa introduzir a

questão no meio escolar, as orientações
devem continuar durante as aulas.

"
É isso que será tratado:
um filho é filho de duas

pessoas, e é responsabilidade
das duas também.
MARIA BENEDITA PRIM

"
"As crianças quase sempre sabem

quem é a mãe, mas o mesmo não acon

tece em relação ao pai. É isso que' será
tratado: um filho é filho de duas pessoas,
e é responsabilidade das duas também",
explica a coordenadora da Diversidade

e Temas Transversais da SED, Maria Be

nedita Primo Para que a abrangência à

questão da paternidade seja total, ain
da serão discutidos em sala de aula te

mas como DST's (Doenças Sexualmente
Transmissíveis), planejamento familiar e
a relação de respeito que deve existir en

tre parceiros.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

ESCRITOR DE LITERATURA DE TERROR E POLICIALVISITA ESCOLAS

Você pagaria para sentir medo?
O escritor Hugo Máximo não só pagaria

como também dedicaria centenas de pági
nas em branco ao assunto, com a intenção
de despertar a mesma paixão que traz da
infância em crianças da rede pública de en

sino. Foi com esta intenção que ele visitou as

escolas Ricieri Marcatto, Marcos Emílio Ver
binnen, Machado de Assis e Rodolpho Dor
nbusch durante Q dia de ontem.

Hugo está ajudando a promover o pro

jeto "Livro Livre", que passa por mais uma

edição este mês e traz como uma das mo
edas de troca um livro de sua autoria, inti

tulado "Cidade Lobo". Todos os alunos que
trouxessem à escola pelo menos dois qui
los de lixo reciclável receberiam um exem

plar. O livro, que está sendo impressopela
terceira vez por uma editora independen
te, pode até mesmo ganhar uma continu-

.

ação na próxima fase do projeto, em 2011.

Após a troca do lixo pelo livro, os alunos
dos 8° e 9° anos tiveram a oportunidade de

participar .de uma palestra e bate-papo

com o autor. Hugo, que é também profes
sor de História e já publicou quatro livros,
explicou detalhes sobre o dia a dia como

escritor, sua relação com leitores, críticas e

a fonte de suas ideias. "Tenho mais livros

guardados do que publicados, para ser

sincero. E em algumas das histórias, até eu
mesmome surpreendo com o final", confi
dencia o escritor.

75 TONELADAS
'

Segundo a presidente do Conselho de

Administração do Instituto Evoluir, a escri
tora Cristina Marques, quase 75 toneladas
de lixo reciclável já foram arrecadadas em

quatro meses de campanha nas escolas

municipais. "E o resultado pôde ser visto

aqui, na empolgação dessas crianças com
a presença do escritor", comemora Cristi- .

na. A intenção do Instituto, que é idealiza
dor do projeto, é somar. 150 toneladas de
lixo reciclável até dezembro.

• 01 DORMITÓRIO • Sacada cf
Churrasqueira

o 1 vaga garagem.
Área interna: 42'm2

oBwc,
o Sacada cf

o Sala churrasqueira
o Cozinha o 1 vaga garagem.
o Lavanderia o Área interna: 66m2

VALOR:4la_'

o Sala
o Cozinha
o Lavanderia
o 8wc,
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DEFESA CIVil

Seminário foca na
prevenção de riscos

Na próxima terça-feira, 10, o

nome da empresa vencedora deve
ser revelado pelo governo muni
cipal. Conforme o cronograma do
projeto aprovado pelaVigilância Sa
nitária do Estado, as obras precisam
ser executadas em 90 dias. O inves
timento está orçado em R$ 41,5 mil.
A previsão é inaugurar o local no
primeiro semestre de 2011.

A largura do corredor do novo
centro cirúrgico será aumentada
em mais meio metro, além de pa
redes derrubadas, janelas trocadas
e portas alargadas, Na passagem
principal terá uma cancela de pro
teção para limitar o acesso de pes
soas. O novo centro cirúrgico foi
inaugurado em 2008, porém, nunca
funcionou por não ter licença daVi
gilância Sanitária do Estado. Em fe
vereiro, a outra ala de operações foi
interditadapor também não obede
cer às normas da Anvisa (Agência
Nacional deVigilância Sanitária).

licitação está aberta para
reformar centro cirúrgico

GUARAMIRIM
Hoje abre o processo de licitação

para eleger a empresa que vai ade

quar e reformar o centro cirúrgico
do Hospital Santo Antônio de Gua-

Objetivo é desenvolver ações contra catástrofes naturais ����o:�C:err:;:e�!
CORUPÁ

PIERO RAGAZZI a proposta com menor preço será

selecionada. O edital já pode ser

A Amvali (Associação dos analisado nosmurais da Prefeitura.

Municípios do Vale do
Conforme o administrador da

I )
unidade hospitalar, Ivo Rangheti, as

tapocu , com o Colegiado prestadoras de serviços especializa-
de Defesa Civil, realizam das precisam estar habilitadas nos

a primeira edição do governos estadual e federal, além

Seminário de Prevenção,
de comprovar capacidade para

, executar o projeto. "Essa reforma é

Preparação e Besposta em prioridade da saúdepública domu-

Situações de Emergência nicípio", enfatiza. As empresas dís-

da região. postas a realizar essa tarefa devem

seguir até o setor de licitação da Pre-
feitura, das 8h às 16h, de segunda a
sexta-feira..Mas antes é necessário

agendar uma entrevista na.Secreta
ria de Planejamento.

Depois do pedido de de
missão do clínico geral do PSF

(Programa Saúde da Família)
do Centro de Corupá, a ad
ministração pública dribla a

falta de profissional através
de rodízios entres os especia
listas das outras três equipes.
No entanto, segundo o secre

tário de Saúde Alceu Moretti,
as condições de trabalho se

mostraram insustentáveis nos
últimos 30 dias. Para regula-

o rizar o quadro, um processo
seletivo será promovido pela
Prefeitura. O edital já pode ser

conferido nas páginas virtuais
do site da Prefeitura www.co

rupa.sc.gov.br.
Como medida de urgência, Outro impasse complica

a contratação será temporã- a situação. O clínico geral da
ria. Porém, de acordo com o rede de saúde e também ve

secretário, o médico escolhido reador, Marcelo Ferreira Gon
tem a alternativa de perrna- çalves, se licenciou do quadro o

necer na rede de saúde mu- para exercer a função de mé
nicipal até abrir uma concor- dico em uma unidade PSF de
rência pública. Entretanto, o Joinville. Entretanto, segundo
concurso ainda não tem data . o profissional, o acordo com o

prevista para àcontecer. prefeito Luiz Carlos Tamanini
Os profissionais interes- prevê o. retorno para a cida

sados em participar desse de em julho de 2011. "Tenho

p.rocedimento de eleição pre-
o

a intenção de voltar ainda no

CIsam ficar atentos às datas começo do ano que vem, mas

disponíveis para se cadastrar agora não posso deixar a co

e a�segurar a única vaga ofe- múnidade com a qual assumi
recída pelo governo municí- um compromisso", explica.

Preocupação�m .�9iliJ:_�(�_t��ilnep_t.QjlUIll�l)lO.u .ap.ós as chu.v.as.de.2il08 ..

-------_ ....-------------

Saúde abre seleção para
contratar clínico geral

CORUPÁ' pal. Pois, os candidatos têm

apenas dois dias para realizar
a inscrição.

Na próxima segunda e ter

ça-feira (9 e 10), os especialistas
devem procurar a sede da Pre
feitura. ConformeMoretti, além

. do salário deR$ 8.840, omédico
selecionado receberá R$ 200 de
vale alimentação todo o mês.
"Estimamos que esse seja um

dos salários mais bem pagos da

região", enfatiza.

Medida de urgência
para contratarmédico

"' em cará�er tempQrário
-em Corupá.

SECRETARIA i)f SAÚDE

Oevent? ac.o�tece
no próxi

mo dia 17, as 8h, no audi-
tório do Seminário de Co

rupá. Conforme a assessora

de Planejamento eMeio Ambiente
da associação, Rosana Reis Thie
sen, o objetivo está centrado em

trocar experiências com base nos

acontecimentos de catástrofes
naturais, entre outras urgências, e
ainda possibilitar desenvolver pla
nos de ações em conjunto. "Obser
vamos que a população precisa se

organizar para mobilidade ime

diata", enfatiza.
Para participar, é fácil e não

há custos. Basta se inscrever no

www.amvalLorg.br. Nesse encon

tro, representantes dos governos
municipais, corporações de bom
beiros voluntários, PolíciaMilitar
e Civil, técnicos de segurança,
engenheiros e comunidade em

geral devem comparecer. Na pro
gramação está prevista a apre
sentação do trabalho da Câmara
Temática do Meio Ambiente do

Prolaraguá, além daparticipação
do Cindacta II (Segundo Centro

Integrado de Defesa Aérea e Con
trole deTráfegoAéreo de Curitiba).
Ameta é reunir 200 pessoas.

ESTADO

A Defesa Civil do Estado tam

bém estará presente para orientar
os governos municipais a formar
as equipes de segurança. Tudo isso
está voltado para organizar o siste
ma operacional. A preocupação do

órgão em agilizar o atendimento
aumentou depois dos desastres na
turais que assolaram SantaCatarina
no final de 2008. Os interessados
devem buscarmais informações no
telefone (47) 3370-7933.

• Daiana Constantino
daianac@ocorr.eiodopovo.com.br
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"
É uma experiência. Se este esquema
da demanda livre der certo, nós
vamos adotar em outros bairros.
EUNICE ANDREATTA, DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA

P 'llT" E: c'IiA E. t,) .. ,,) �.

Será o fim da "bagunça"? " .

Secretaria de Saúde pretende padronizar o atendimento nas unidades de atenção básica
JARAGUÁ DO SUL

A "bagunça" no
agendamento de consuttas
nos postos de saúde do
município pode estar com os

dias contados. Mas as filas
durante a madrugada não.
_,

E
que a Prefeitura acaba de

implantar um novo es

quema de atendimento.
Se "funcionar", a medida

pode resultar na padronização
das agendas. Um esquema de ro
dízio, que já funciona na unidade
do Estrada Nova, passou a valer
na unidade daVila Lenzi ontem.

Antes, os' agendamentos
aconteciam sempre nas segun
das-feiras. Agora, serão atendi
dos diariamente os dez primeiros
a chegar ao posto, além de dois
idosos. E a segunda-feira fica
reservada somente para retor

nos (veja no quadro). "Os casos

mais urgentes passarão por uma
triagem feita pela enfermeira. A

intenção é facilitar o acesso", ex-
.

plica a diretora de Saúde Pública,
Eunice Andreatta.

Segundo ela, existe.a intenção
por parte da Secretaria de Saúde
em padronizar o esquema de

agendamento de consultas. Hoje,
na maioria dos casos, é preciso
agendar pessoalmente em um

dia da semana estipulado em

cada posto. "Queremos padroni
zar o atendimento. Mas tem que
ser algo gradativo. É uma expe
riência. Se este esquema da de
manda livre der certo, nós vamos
adotar em outros bairros", revela.

O Posto de Saúde daVila Len
zi atende em média 500 pessoas
ao mês. A unidade conta com um

clínico geral, dois pediatras, um
ginecologista e uma enfermeira.

. NOVAS UNIDADES
EM CONSTRUç'ÃO
Atualmente a rede munici

pal de saúde possui 76 médicos.
Ainda faltam profissionais nes

ta área, segundo a diretora. Na
unidade do Santo Estevão, por
exemplo, não há médico desde o

início ao ano. Um novo proces
so seletivo está sendo estudado,
mas não há previsão para a aber
tura do concurso.

A Secretaria de Saúde realiza
ainda obras para a reforma e am

pliação das unidades dos bairros
Rio Cerro II, Rau e SantoAntônio.
Já nos bairros Rio da Luz, Santo

. Estevão, Tifa Schubert e Jaraguá
99 novos postos de saúde estão
sendo construídos.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Com novo esquema, os dez primeiros pacientes que chegarem ao posto de saúde serão atendidos

SEM PREVISÃO DE TÉRMINO
PIERO RAGAZZI

Seguem obras
no São José

Seguem as obras de, reforma
e ampliação do estacionamento
do Hospital e Maternidade São

José. De acordo com a diretoria
da instituição, ainda não há uma
data definida para a conclusão
dos trabalhos e para a volta do
estacionamento pago. Segundo o
diretor administrativo do hospi
tal, Maurício Souto Maior, o mau
tempo atrapalhou o andamento
das obras e por isso o início da

cobrançapode sofrer atrasos.
A entidade também informa

que o acesso principal ao hospital,
pela rua Dr. Waldemiro Mazure

, chen, está interditado devido à re
forma. A orientação é para que os

usuários utilizem o acesso pela rua
Frederico Bartel, tanto para a entra
da como para a saída de veículos.
A Ajadefi (Associação Jaraguaense
dos Deficientes Físicos) era a res- Segundo direção
ponsável pela gestão do estaciona- do hospital, obras
menta do São José desde 1994. Ao estão atrasadas em
final das obras, o espaço será admi- decorrência das

,,�"; L' •• ,..;oisttaOO p.elQ P.1i,GpJjO.UQ$pjtal. ' ,",' chuvas
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Mercado Regional Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten

APrOd,
uçãç

. i�d.�.·,str.

.ial�, re��ou �,O% em, junho
frente a maio de 2010, ja descontada a sazo-

nalidade, informou o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) ontem. Foi a ter-

" ceira 'taKa negativa. GonseQutiva, aGlJlIlula,Q(f@ perda de
2,0% emabril, maio e junho. Em relação a junho de 2009 média global veio deoutros rodut

.

, houve expansão de'! 1,1%. B� síntese, o re�últa'ao déjuia �.;,!,vma�" a
.

Acordo Mercosul x Egito
o Ministério das Relações Exteriores informa

a conclusão do acordo entre o Mercosul e o Egito.
Trata-se do segundo país - o outro é Israel- de fora
daAmérica do Sul a firmar este tipo de acordo. Serão
beneficiados imediatamente 22 dos 25 principais
produtos exportados pelo Brasil para o Egito que
terão a sua tarifa reduzida a zero. Os acordos comer
ciais são a forma mais razoável de assegurar o cres

cimento do país no comércio exterior e o Brasil tem
sido extremamente tímido neste sentido.

Pisando no acelerador
Nem a eliminação da redução no IPI e

nem o aumento dos juros foram suficientes
para frear a expansão do mercado brasileiro
de veículos que bateu o recorde do mês de ju
lho com o emplacamento de 302,4mil unida
des, crescendo 6%.0 acumulado de janeiro a

julho também é recorde com emplacamento
de 1,88 milhão de veículos, crescendo 8,5%
em relação a igual período do ano passado.
Infelizmente, está aumentando a participa
ção dos veículos importados o que entre ou
tras coisas fez cair a participação dos carros

flex, Ao invés de criarmos mais empregos,
estamos dando emprego para outros países.

lO

Contas da campanha
No primeiro mês de campanha, Dilma Rous

seff (PT) arrecadou R$ 11,6 milhões em doações,
o triplo do valor recebido por seu adversário José
Serra (PSDB): R$ 3,6 milhões. A candidata Ma
rina Silva (PV) também ultrapassou o tucano e'
acumula receita de R$ 4,65 milhões. Os dados,
fornecidos pelos comitês financeiros, referem-se
à primeira prestação parcial de contas a ser en

tregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pedalando Malwee no Top of Mind
Um clássico de AI Ries & Jack Trout - Posicio

namento - trata da arte de construir um lugar
cativo para sua empresa ou marca na mente do
consuniidor. Poucas são as empresas que con

seguem sucesso nesta empreitada e a premiação
da Malwee como a marca mais lembrada no Nor
te Catarinense quando o assunto é roupa, bem
como do senhorWandérWeege como empresário
catarinense destaque, mostra a consistência das
ações da empresa ao longo dos anos.

Cerca de 21% dos deslocamentos de trabalhadores de Jaraguá
do Sul são realizados com bicicletas, isto em uma cidade em que os

5 quilômetros de ciclovias foram implantados em 1987 e os 20 qui
lômetros de ciclofaixas oferecem pouca segurança a seus usuários.
Certamente o uso das bicicletas poderia ser incentivado e seriamuito
mais fácil implantar ciclovias nas ruas ao longo das margens dos rios.
São fáceis de implantar, tem baixo impacto ambiental, exigem pouca
manutenção e proporcionam economia para os ciclistas. Interessan
te, pois, a proposta do presidente da Acijs - Durval Marcatto Junior
- de discutir incentivos com as empresas para a adoção das bikes.

No lombo das motos'
Um número preocupante: 46% das cidades

brasileiras já têm mais motos do que carros cir
culando em suas ruas. Em Iaraguá do Sul isto
também é uma realidade, pois comparando
com o custo da passagem de ônibus fica bem
razoável o uso de uma motoneta que consome

pouco e torna a viagem mais rápida.

- Carro, elétrico
Continuam as negociações em relação à

redução do percentual de IPI para tornar um
pouco menos inviável os carros elétricos no

país. Claro que existe uma grande barreira,
pois incentivando o carro elétrico estaremos
desestimulando o carro flex, que é uma con

quista brasileira construída ao longo de déca
das e muitas crises.

Vale transporte
Segundo o presidente da Acijs - Durval Mar

catto Junior - as empresas respondem pelo forne
cimento de cerca de 70% das passagens do trans

porte coletivo da cidade, considerando as linhas
regulares e as linhas cativas de diversas empresas.
Sem dúvida, isto seria motivo mais que suficiente Correça-Opara que a entidade fosse sempre chamada para
discutir as questões relacionadas com o transporte A loja Iornar completou ontem 21 anos no
coletivo o que nem sempre acontece. .. . . mercado. - . '" _:.. ," - ... -- .. _..

'

. --

Acionistas descontentes
Embora o preço oferecido pela Vale esteja 22,4% acima da cota

ção média dos papéis da Paranapanema nos últimos 90 dias, alguns
acionistas classificaram a oferta como "preço vil". Considerando que
a Previ e o,BNDES têm participação acionária em ambas as empresas,
muitos interesses estão em jogo.

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA
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EMPLACAMENTOS EM JARAGUÁ DO SUL
TIPO
• Automóvel

Abr
'ii'!

5Q808
-

,

VEr l

.Venda foialém
da expeclaLiva
nomês passado
Concessionárias comemoraram e

ampliam as previsões de lucros,

/

JARAGUÁ DO SUL

A indústria automotiva
está tão aquecida no Brasil
que tem proporcionado
surpresas agradávei's
ao setor. A maior delas
é o número de carros
comeréializados.

vez, julho conseguiu a segunda
posição no ranking dos mais lu
crativos de 2010.

, De acordo com Augusto Car
dozo, a Chevrolet vendeu 84 car

ros na cidade. Em março, quando
houve uma corrida histórica às lo

jas devido ao retomo das cobran

ças do IPI (Imposto sobre Produ
tos Industrializados) foram 92.

O
mês passado terminou
com a geração de uma

estatística animadora. No
acumulado de janeiro até

julho de 2010, os emplacamen-
tos cresceram 8,6% frente aos

registros de 2009. Na prática, isso
significa um salto de 2 milhões
694mil e 711 unidades para 2mi

lhões 928 mil e 296 de um ano ao

outro, segundo a Fenabrave (Fe
deração Nacional da Distribui

ção de Veículos Automotores).
Em Iaraguá do Sul, o avanço

segue o exemplo. Segundo os

gerentes de duas concessioná
rias instaladas no município, o

período pode ser considerado
, atípico. Isso porque, ninguém
esperava uma procura tão acen
tuada por automóveis durante o

período, que costuma apenas se • Kelly Erdmann
manter mediano. Porém, dessa', kelly@ocorreiodopovo.com.br

Na empresa gerenciada por
EdinelsonGóes, o cenário não é di
ferente. "Tivemos um crescimento
de 20% sobre a média mensal de

2010", explica. Naqueles 31 dias, a
Volkswagen negociou 140 carros

no Vale do Itapocu. "A quantidade
émuito próxima à conquistada no
terceiro mês", complementa.

Com essa ampliação, o municí
pio passou a contar com 84.665 ve

ículos emplacados. Em junho, eram
84.066 conforme levantamento do
Detran de Santa Catarina.

Incentivos
animaram

Geral

FROTA DE

SANTA CATARINA

• 3.313.191 (iulho 2010)
• 3.291.505 (iunho 2010)
• 3.190.251 (ianeiro 2010)

• 3.069.872 .... (iulno 2009)
, • 3.050.003 . (iunho 2009)

• 2.952.240 (ianeíro 2009)

• 2.937.056 (2008)
• 2.706.084 (2007)
• 2.477.682 (2006)
• 2.282.305 ó (2005)
• 2.101.397 (2004)
• 1.933.785 (2003)

9

Mai Jun

51048 ',' 51344
2199

423

Jul

51684

Fonte: Detran se

GRUPO ESTAVA iNATIVO DESDE A CRiAÇÃO, EM. 2006

Conselho discute transporte coletivo
JAR'AGUÁ DO SUL

A partir desta quinta-feira,
dia 5, o Conselho de Transpor
te Coletivo de Jaraguá do Sul

passa a funcionar na prática.
Instituído em agosto de 2006,
ele permaneceu inativo des
de a criação e, ao longo desses

quatro anos, nenhuma reunião
,

sequer chegou a ser realizada.
, Aprimeira delas, porém, deve

acontecer amanhã, na Prefeitu
ra, com a participação de nove

conselheiros titulares e o mesmo
número de suplentes. Antes das
conversas, o grupo precisa eleger

os integrantes que vão assumir
a diretoria. Na sequência, eles
também determinam as datas
dos próximos encontros.

Segundo Luiz Hirschen,
coordenador do setor de Con
selhos da administração mu

nicipal' a'entidade tem função
consultiva. Cabe a ela a propor
diretrizes de ações governa
mentais para auxiliar ..na for

mulação de políticas públicas.
O mandato é dos conse

lheiros Rubens Missfeldt, José
Schmitt, Maria Quintaes, Rio
lando Petry, Altevir Simplício,

Paulo Techentin, Sérgio Nagel,
Agostinho Zimmermann e Car
los SeU Júnior. Já os suplentes
seguem nesta ordem: Ronaldo
de Oliveira, Evandro Silva, Au
rélio Iunckes, Ambrósio Becker,
Alfredo Moretti, Elias Zapella,
José Klimkowski, Dion Medei
ros e LuizWiltner.

Atualmente, o município
possui 23 conselhos. De acor

do com Hirschen, outros dois
estão em fase de implantação e

análise. O primeiro é o da Pes
soa com Deficiência e o segun
do o do Saneamento Básico.

Sistema coletivo é o foco dos conselheiros, que precisam formular e propor políticas públicas na área
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3370-7500
E íCU LOS· Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAL VENHA CONFERIRI

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação
. .

PICASSO GXS 2004 COMPLETE KANGU EXPRESS 1.6 2003; . PALIO' WEEKEND ADVENTURE
ICOURO ENTRADA R$5,QOO,OO I COR CINZA R$5000,OO i

20021.6 COMPLETA
60X 594,18

, � ,��NrRAO� SOx 372,32.Ji,:;;' ,ENTRADA R$5,aQ9,OO:6�o.� 487,53,

Nós garantimos o,.preço
I

2007, 4 portas, Prata, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Alarme, Limpador e
üesembaçacor Traeiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de
.Neblina.

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

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

I' Uno MiUe Fire 1.0

16.400,00

2006, Preto, 4.portas, Ar-quente, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Travas Elétricas e Alarme.Corsa Sedan Ctassic 1 JJ

22.8 ,00

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

2008, Prata, Ar-quente, Desembaçador Traseiro,
Travas Elétricas, Alarme.

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

2006, Prata, Protetor de Caçamba.

Rua Angelo SChiochet, 80'1 Centro I Jaraguá do Sul se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 4 de agosto de 2010 GerallTempo 11

DE l I� ''''''I''�E

Nevepode aparecerno Estado
Frio aumenta em todas as regiões de Santa Catarina. Temperaturas sobem no sábado

Os turistas apaixonados pelo
frio já podem comemorar. A
cidade de Cambará do Sul, no Rio
Grande do Sul, registrou neve

e a previsão é que o fenômeno
aconteça novamente.

previsão é de mais neve

para os próximos dias,
e . dessa vez em várias
cidades de Santa Catari

na. De acordo com o Epagri/Ciram, a
massa de ar polar que atua no Estado
mantém a temperatura muito baixa

na maior parte dos municípios. As
sociado ao frio, a umidade permane
ce elevada devido ao jato subtropical
e um cavado (sistema de baixa pres
são), que favorecem a instabilidade,
aumentando a possibilidade de neve
e chuva congelada nas áreas altas de
Santa Catarina e na serra gaúcha.

Em Cambará do Sul, a neve não
chegou a acumular na noite de 'se

gunda-feira, masmuitas pessoas sa
íram às ruas para presenciar e regis
trar o fenômeno. Mesmo sem neve,

outras cidades da Região Sul regis-

traram temperaturas muito baixas.
Em Santa Catarina, os termômetros
registraram -2,4°C em Urubici e O°C
em São Joaquim. Porém, a sensação
térmica era de muito mais frio. Em

Urubici, apopulação sentiu -17°C.
Nas demais regiões, a sensação

térmica se manteve em zero grau
ou negativa, exceto na região de

Jaraguá do Sul, Joinville e Itajaí, .

onde a temperatura ficou em tor

no de 10°C e a sensação térmica
ficou acima dos 3°C.

Nesta quarta e quinta-feira, o tempo
segue instável e frio em Santa Catari

na, com predomínio de céu encoberto
de chuva. A temperatura baixa e a alta
umidade elevada favorecem a queda de
neve. Todas as regiões estão propensas a
ter geada namanhã de hoje. Iaraguá do
Sul deve registrarmínima de 6°C emáxi--
ma de 10°C nesta quarta.A temperatura dI, ""

só deve subir apartir de sábado. Em Cambará do Sul, carros ficaram cobertos pela neve que caiu por volta das 23 horas de segunda-feira

PREVISÃO DO TEMPO

TEMPO.
ENCOBERTO
Tempo instável e frio
em Santa Catarina. A
temperatura baixa e a
alta umidade favorecem

. a queda de neve ou

chuva congelada nas

áreas mais altas.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 6°e
MÁ)(: 100e

QUINTA
MíN: aoe
MÁ)(: 12°e

SEXTA
MíN: 6°e "�J1.,,
MÁ)(: 19°e U
SÁBADO

dt'�MíN: 6°e ->MÁ)(: 200e c..

SEW�ANA

Frio, umidade
e chuva em se
o tempo segue frio e úmido

com a presença de muitas nu

vens e condições de chuva nes-

ta quinta e sexta-feira,' especial
mente na faixa litorânea. Nas

demais regiões, o tempo fica

firme com predomínio de sol

em todo o Estado, porém com

baixas temperaturas.

� �'0'�� (�;J .�
Ensolarado PaI'clalmente Nublada Instável

Nublado
, � :.l ., e ,. c r J 'I·' ç � �

I

SEVOCÊVAI pARA:··

.I.OM JARDiM
DA IfR�A
TempO fechado e

previsão de' neve �ade
madrugada e'manl;la
..

' �s'tempeTaturas"ole.,.. .'

a
.

m entre a mlO1m
vana ..

a
de Zoe e maxlm

de 11QC.

/

8UJMENAU
"Y ....
50 110

RIO 00 SUL
TÃ,
7° 12°

JiJJllmlYdlhIJ_

=:
FR�O -;__

�
Sensação térmica "'�.
de -10oe naSerra ""

,�
Á sensação térmicamínima hoje na re-

q�1

gião da cidade de São Joaquim varia entre

-IO'oC e -SoCo No restante da região serra

na, Meio-Oeste e Oeste catarinense a per

cepção da menor temperatura fica entre

-SoC e o°e. No restante do Estado a sensa

ção oscila entre amínima de O°C e 10°C.

I
j
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Os preços despencaram.
As taxas congelaram,

CELTA 1.0 lIFE 2P 2011

A PREÇO DE CUSTO,
COMPROVADO PELA

NOTA FISCAL DE FABRICA.
t1
)

.: \
a

CONSÓRCIO
NACIONAL
CHEVROLET

• Omelhor custo/benefício domércado.
• Plano Econômico - pague em até 80meses

•

. .J ,.)

(.1.Q ure R6A. 2 portas. FlexJ)QM!f. ano/fabric.ação 20'10. ano/modelo 2011, com pre;o nota flsc.al de fábrica, comprwado pela nota fiscal da General
M0t_orsdoBr.Isi.tltdaCQm tJlEapromocional de o,49'li. a.m, c.om 63,19% de entrada e saldo financiado em 12 pareelasmensais. rcc e IOF não Inclusos. CET:
6,.Q4'!f>��odeR$1.000 pata linhaVectra Gl, com base no preço público sugerido vigente, Vectra 2.0 GT Flexpower, pacote RGT, ano/fabricação
2Q1O,.iIJlQjl11Clde:lc201O/2OlO. p,eçopúblico sugeridodeR$!V.oo6,oo, preço promocional àvista de R$49.ggo,ooema promocional deO% a.m. e 0% a.a.

comentr.:!dafle.5D'Il>esaldofinat'Kiadoem12 prestal;õesmensais. TCe e IOFnão Inclusos. CETO% a.a, 5102.4Advantage, Cabine Simples, 124GFA / POO
.. BtA Ffe:;cpDwef-. aIIO/fabricaçào2010. ano/modelo 2Q10, com prer;o nota fiscal de fábrica, comprovado pela notafiscafda GeneralMotors doBrasil Ltda
foro taxa� de o.� arn e 12.S5'Ib a.a com entrada de SOO.:. e saldo financiado em 24�ões mensais. Tee e IOF não Inclusos. CET
1!2'.SS*>a.a. ('�'lál"tdasparaveítulos Chevrolet o km para os veículos disponÍVeIS nos estoques. não validas para modalidade devenda direta da
fáI:!IQ�eprodutoresn.tta1s. Todosos planos mencionados estarão sujeitos a prévia aprovação decrédito. As condições poderão seralteradas
s;empétio�As imageflsdosveículos são ilustrativas. Ofertasválidas apenas no periodo de 16 a 21 de Junho de 20'10.

"

TAXA ZERO

ront
entrega

A PARTIR DE

R$45.990
t t'

,.
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Sala San Diego Rudinick

10x R$349

Armário Rino Rudnick

10xR$219
·.Home Mozart Plus Rudnick

10x R$149

c a· s a

GERALDO
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GESTÃO E NEGÓCIOS
Curso

09/10/2010 a 06/08/2011 8h às 12h30min

Período Horário

8h às 12h07/08 a 28/08/2010

Rotinas de De artamento Pessoal 09/08 a 25/08/2010 19h15min às 22h20mi

Desenvolvimento de Líderes 23/08 a 27/08/2010 19h15min às 22h15mi

Auxiliar Administrativo 13/09/2010 a Junho 2011 19h15min às 22h15mi

Auxiliar de Recursos Humanos

PÓS-GRADUAÇÃO PRESENCIAL
Curso Início Horário

Gerenciamento de Projetos 10 de Setembro de 2010
18h30mln às 22h30mln

8h às 17h

Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos 10 de Setembro de 2010 18h30min às 22h30min

8h às 17h

TÉCNICOS
Início Horário

02/08/2010 18h45min às 22h 15mi

Período

8h às 12h

Horário
07/08/2010 a 09/07/2011 8h às 12h

09/08 a 10/11/2010 19h às 22h
10/08 a 07/10/2010 19h às 22h
06/09 a 06/10/2010 19h às 22h
11/09 a 18/12/2010

Financiamentos

CAlVA
-- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito Junto a CAIXA

WS Imóveis agora com

consultoria HabitacionaU_......
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.!..--

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

�-_
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade .

* Loteamentos Próprios
.
/

I

(47) 3373-3.404 I 3373-0066

Glassimais 3

Residencial

Monet

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

No Centro em

Guaramirim -

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COM SEU
ENCANTO
E SIMPATIA
Atendimento com

local, hotel e motel

,���
Estilo

,
menininha

9922-2047

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

o CORREIO DO POVO· Quarta-feira, 4 de agosto de 2010

VYP Pisos e Coberturas Contrata com a maxima

urgencia os seguintes profissionais.

Auxiliar de Serviços, Servente de Pedreiro e Pedreiro.

Maio�s informações: Rua Joao Januario Ayroso,
1472, Jaragua Esquerdo· Jaraguá do Sul

Fone:04733705995.

o JORNAL Q1JE TEM DE TUDO
CONVIDA VOCÊ A ANUNCIAR.
NOS CLASSIFICADOS MAIS

LIDOS DA R.EGIÃO!

ANUNCIE AQ1J1 E FAÇA BONS NEGÓCIOS!
VENDENDO. COMPRANDO. TR.OCANDO OU

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ABS, AIR BAG DUPLO, AR- NDICI0 DO,
DIREÇÃO HIDRÁULICA, RODAS DE LIGA LEVE,
VIDROS E TRAVAS, FAROL DE NEBLINA, BANCO
DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA,
COLUNA DE QIREÇÃO COM REGULAGEM DE

ALT\JRA E PROFUNDIDADE, RETROVISORES
EXTERNOS ELÉTRICOS, E MUITO MAIS

EtJGE é C:Ê l,JfEiJvt "ES/�:
NCESSIONÁRIA E APR

ll'''lf� O cun»:
YEITEIO

Promoção;Zero Grau Peugeot. Ar-condicionado de série grátis para todo o Linha Peugeot 207 e Linho Peugeot 307 HB e Sedon, exceto poro o Peugeot 207 modelo X-Une, 3 portos. Imagens
oment� para)ins ilu�tràtiyos. Peugeot,,20r H B XR J4L Flex, 5 portqs, pintura sólida, ano/modelo 1 0111. Preço público sugerido poro venda. à vista a partir de R$ 36,500,00. Preço, público
promoclanal,sugerido póra venda à visto o partir de, R$ 33.800,00, corri RS 2,700,00 de desconto relativo ao vàlor integral do ar-condicionado, Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6l

16V Flex, 5 portas, pintura sólído, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para vendo à vista a partir de RS 52.800,00. Preço público promocional sugerido para vendo à vista a partir
de RS 49.90000 com RS 2,700,00 de desconto relativo ao valor integral do ar-condicionado e RS 200,00 de bônus especial sobre o valor do veículo. Frete incluso, Estoque Nacional das

Concesslõnórics peugeot: Reugeot 207 HB XR 1.4l Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 200 unidades; Peugeot 307 HB Presence·1.6l 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/
modelo 10111 '- 100 unidades. Prazo de vigência da promoção para pedidos firmes fechados: entre 1/7/2010 e 31/8/2010 ou 'enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outros

'prómôções" Para mais informações sobre preços e condições espsclqis; consulte o Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue poro 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.
s

:

.•.
.

:. '

Jara'guá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Raul 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0p86

Sábados das 9h às 13h - www.strasbourg.com.br PEUGEOT
MOTION & EMOTION
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14 Variedades o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 4 de agosto de 2010

LuizCarlosAmorim,
Escritoreeditor

CLIC 00 LEITOR

CRÔNICA
SEx:TA-FEIRA I SÁBADO TERÇA-F�IRA

KellyErdmanp,
jornalista

CharlesZimmermann,
escritor

Carlos Henrique
Schroeder, escritor

Dúvidas só passageiras

As
vezes fugir não significa fraque

za, mas coragem de negar algo que
até pode se querer, mas que não é

. imprescindível como se manter. A
vida é cheia disso, Se você dobra para a di
reita é porque ignorou a esquerda. Se, esco
lhe medicina, pelo menos vai ter que adiar
a vontade de fazer turismo, advocacia, artes
plásticas ou seja o que for.

Não dá para ter tudo, por isso nossas es

colhas são tão importantes
quanto nossas renuncias.
Prioridades, certo e errado,
opção de vida. Seria melhor
encarnar um personagem a

cada novo amanhecer, mas
isso seria renegar todo o co

nhecimento adquirido pe
las nossas decisões do passado.

Ter um filho, ou correr pelo mundo. Uma
profissão segura, ou a incerteza e as mil

possibilidades de não se ter chefe e nem

horário. Um casamento de fato ou relações
passageiras. Casa ou apartamento. Inglês ou
francês. Gato ou cachorro. Ler ou assistir.

Viajar ou economizar.
São tantas escolhas a fazer, só menos

que as renúncias a serem gritadas, ou sus

surradas. Vida é confusão. Existir é sofrer,

mas é também se alegrar. Pelo projeto
acertado. Pelo erro necessário. Pelo apren
dizado. Pela superação. Pelo beijo repeti
do. Pelo fruto do amor, aquele mesmo de
cada dia. Pela toalha jogada no mesmo

lugar. Pelo chinelo esquecido no corredor.
Tudo escolha. Rotina é boa de se viver e

também de se quebrar.
Não sei encarar um dia de cada vez. Gos

. to de planejar, sem grandes aventuras, a não
ser pelo simples fato de vi
ver, respirar. Rebeldia só

aquela esperada, já que não
sei ficar calada quando con
trariada. Também não gos
to de injustiças, trapaças e

gente egoísta. De resto, pão
com manteiga, café com ci-

garro. Nada demais. O básico, mas refinado
tempero no prato. Uma tonturinha vinda do
vinho e a certeza de ter renegado o que não
me bastava e ter optado pelo que mais de

sejava.
Loucura boa é persistir. Saber o que quer.

Convicção. Mas mesmo assim olhar com ca

rinho para o que se viveu. Mãos dadas com
a franqueza. Dúvidas só passageiras. Mas,
sempre de janelas abertas para, quem sabe,
um novo acontecer.

Esses três lindos
filhotes precisam
de um lar emuito
amor.Quem
quiser adotá
los, entrar em
contato com
Jéssica, no
telefone (47)
3372-3694 ou
pelo e-mail

je.ceruti@yahoo.
com.br.

Envie sua foto pára 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 (l.eg) (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 (teg) (13h45, 19h - todos os dias) ,

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

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

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

- todos os dias)

LANÇAMENTOS

nnn

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

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

- 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 (Leg) (14h10, 16h40, 19h,
21h10 - 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
AlIie

.

finalmente deu o braço a torcer e já
gosta da casa velha e feia (bonita e reformada)
para onde seus pais se mudaram, e até conse-

. guiu uma melhor ami:ga que não a faz se ajoe-
.

Ihar no carpete o tempo todo! Mas será que a

adaptação na escola será tão fácil assim? Allie
é a garota nova, e já virou o próximo alvo da
valentona da' saia ... Será que essa heroína vai

conseguir criar uma lei sobre isso também?

ESCRITO NAS ESTRELAS
Daniel não admite que Ricardo seja a alma gêmea

de Viviane e Madame Gilda reza para tentar acalmá-lo.
vltória/viviane mostra para Ricardo a rosa que Daniel
lhe deu e estranha ao vê-Ia morta. Daniel afirma a

Francisca que não vai deixar Viviane e Ricardo ficarem
juntos. Ricardo fica atordoado com a mensagem que
recebe da Prefeitura de Todelo com a pesquisa sobre
seu antepassado. Ricardo constata que Valentina
morreu com a idade que Vltóna/viviane irá completar
e fica confuso. Mariana vai embora do apartamento
de Guilherme, que fica arrasado. Gilmar se desenten
de com Fernanda. Jardel faz um telefonema misterioso.
Viviane marca um encontro com dona Lucélia. Ricardo
pergunta para Antônia sobre as joias de Francisca.

A revolução de Darwin
Charles Darwin revolucionou toda a

história da humanidade com sua extraordi
nária obrá - A Origem das Espécies. Suas
ideias chocaram a todos, mas foi dentro
de sua família, em especial sua esposa
Emma, onde ele encontrou os maiores
desafios a sua teoria. Darwin viveu um di
lema entre fé e razão, amor e verdade. O,
filme retrata sua trajetória de vida como

um ser humano quase normal.

PASSIONE
Clara se irrita com a presença de Danilo no sítio.

Stela tenta seduzir Agnello. Diana pede ajuda a Mauro

para falar com os antigos patrocinadores de Gerson.
Clara beija Danilo enquanto Totó dorme no quarto. Dia
na e Mauro falam com o antigo patrocinador de Ger
son. Gerson fica preocupado com a demora de Diana
e deixa Melina intrigada. Clara denuncia Danilo para
a polícia. Sinval fala com Fátima sobre a situação de
Danilo e ela fica preocupada. Candê diz a Felícia que
acredita que Fátima tenha ido procurar Fortunato para
tentar descobrir quem é seu pai. Stela sofre com o des
prezo de Agnello e afirma para si mesma que vai tê-Io
de volta. Fred descobre que Saulo vai viajar sozinho
para a Itália. Bete fica nervosa por não conseguir falar
com Totó. Mauro e Diana voltam para casa e Melina
fica furiosa ao ver os dois juntos. Clara chega ao sítio e

se assusta ao encontrar Gemma.Amanda insiste em ir à festa com Jacques e. Ari
clenes revela seu plano a ela. Luti perde o emprego na

cantina por causa de Valquíria. Thaísa pede para passar RIBEIRÃO DO TEMPO
a noite na casa de Rebeca. Luisa enfrenta Marcela. Stela Jaca procura Guilherme para conversar sobre
comenta çom Renato que conheceu uma moça perfeita Diana. Jaca diz a Guilherme que Bill pode saber onde
para ele. Edgar se irrita com Marcela. Gino entrega sua Diana está, já que ela o ajudou. Jaca encontra Léia e
carta de demissão a Rebeca, mas ela não aceita. Bre- avisa que eles vão procurar uma menina na floresta:
no estranha quando Rebeca pede para Magali loca Ii- Eleonora diz a Filomena que aturou mais do que devia
zar ex-clientes da fábrica. Suzana procura informações e que não pretende recontratar Querêncio. Newton e
sobre Victor Valentim na internet. Desirée fica pronta Sílvio admitem terem ficado aliviados ao saber que
para a festa e Nicole se emociona. Dona Mocinha fica Tião é, na verdade, uma menina. Zuleide diz a Carlos
encantada com o vestido de Desirée, enquanto Arman- que quer que ele se afaste de Guilherme. Léia entra
dinho ignora a noiva. Jacques chega à festa com Jaque- atrás de Jaca na mata. Léia quebra o salto e desiste
line e Amanda, mas seu vestido não provoca o impacto de ajudar Jaca a procurar Bill. Marta liga para Arminda
esperado e ele se decepciona. Chico e Desirée entram e avisa que se Diana não aparecer até o fim do dia vai
na festa e atraem todos os olhares. abrir um inquérito.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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DOIS TOQUESVOCÊ SABE...
Quem foi o autor do primeiro "gol de placa"? Ele mesmo,
o maior de todos: Pelé. Foi no dia: 5 de março de 1961,
contra o Fluminense no ·Maracanã. O rei pegou a uola na

área de defesa e avançou até o gol adversário, tocando na

saída de Castilho. Um jornal resolveu homenageá-lo com

uma placa e, surgia então, a expressão "gol de placa".

BASQUETE. Os garotos da
Unimed/FME perderam em

casa pelo EstaduâI Suo-19.
· A derrotafoipara Crieiúma,
por '77x58. "

linha de Fundo

Julimar Pivatto
ü

FUTSAt 1".0 CEJ/Afort/Color
�uímica/tuteqJJ.;ev/Gr:áfica .

RégislFME perdeu a prímeira
no Estadual Sub- i f'"Mascúlino:
6x5 paraChapéeõ.

"

.

DIVULGAÇÃO

liga feminina-
De olho na preparação para a Liga Futsal, a equipe fe

minina da Raumak/Barateiro/FME faz um amistoso nesta

noite, naArena Jaraguá. As comandadas deVitorAlexandre
enfrentam o Coxá, time de futsal do Coritiba, às 21h com

entrada franca. Na preliminar, que começa às 19h30, as ca
tegorias sub-15 das duas equipes se enfrentam. O primeiro'
jogo das jaraguaenses pela competição nacional será no

dia 10 de agosto, contra o Sport Recife em Criciúma.

FUTSAl2.Por outro lado,
venceram [tuporangaQor 7x2.
Agorajogafu o,returno da fase;
em casa, dias 13 e 14 de agosto.

VÔ�EI uAsmeninas domirim
terminaram a 2a Etapa do' '

É�tadual em segundo lugar,
cumprindo o objetivo que
é de terminar entre os seis
classificados para a final.Molecagem

Até ofenderam alguns san

tistas que criticaram o de

sempenho do goleiro Fe

lipe. O "puxão de orelha"
dado pela diretoria foi pou
co. Molecagem tem limite
e fazê-la dentro de campo,
respeitando, até fica bonito. ,

Espero que tenham apren
dido a lição.

T�NISDE MESA I/) No próximo
sábado, Guaramirim inicia °
trabalho de escollnhas de tênis

· de mesa.As aulas iniciam às

9h, naEscolaUrbano Teixeira
da Fonseca.

O que os jogadores re

servas do Santos fizeram
em um chat com vídeo ao

. vivo na internet é digno de
adolescentes imaturos. A
ferramenta é muito bacana
e poderia servir até como

uma interação com os tor

cedores, mas não foi dessa
forma que eles utilizaram.

Fazendo bonito

AequiPe
Wifer/Menegotti/Delta Equipamentos está sobrando na Liga

Norte de Basquete Adulto, disputada em Joinville. Já são seis vitórias
em seis jogos e a liderança isolada da competição com 12 pontos. O
último triunfo foi um esmagador 11Ox19 naNWA de Joinville. Essa será

a equipe que representará Jaraguá do Sul na fase regional dos Jogos Abertos de
Santa Catarina de 15 a 17 de agosto, também em Ioinville. Antes disso, eles en
frentam o Dínamos no próximo domingo, às 13h no Ginásio Abel Schulz.

ATLETISMO •Matheus Lucas
Zesuíno conquistou o

título damarchaatlética 10

quílôrnetros, no Catarinense

paramenores (até 17 anos).
'li .';

I

Equipes se preparam para
as Olimpíadas EscolaresM d' E'I' t'

A •

un "O ': e romco
.

informática
.

n, r ;, II
VENDAS E ASSISnNClA TÉCNICA DE COMPUTADORES, 510W D

NOTEBOOKS, VíDEO GAMES, SERVIDORES, REDE É PERIFÉRICOS (\1tl,J�II

JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM
OS três representantes da região na

Olimpíada EscolarBrasileiramal chegaram
dos lese (Jogos Escolares de Santa Catari

na), que aconteceu em São Bento do Sul,
no fim de semana e já se preparam para a

Olimpíada Escolar Brasileira, que acontece
de 9 a 19 de setembro, em Fortaleza (CE).

A equipe de basquetemasculino do Co
légio Evangélico Iaragua, invicta em todas
as fases dos eventos, quer repetir o tercei
ro lugar que obtiveram em 2009. "Vencer 0-
Iesc pela segunda vez já foi uma surpresa", .

declarou o técnico Rafael Mueller.
Na preparação, o treinador terá a ingra

ta missão de cortar quatro atletas, já que
para a etapa nacional são dez e não 14 jo-

gadores. "Vamos utilizar o critério da idade.
Além da experiência e força física, os mais
novos terão outras chances ao longo da
carreira", afirmou. Além dos garotos, o bas
quete feminino do Instituto Educacional Jan
gada também conquistou o título ao vencer o
quadrangular final dos lese e sepreparampara
a competição inédita O técnico Julio Patrício
revelaque suaequipe era azebrado torneio
e surpreenderam. "As meninas se supe
raram e foi emocionante", admitiu.

Outro estudante que estará na compe
tição promovida pelo COB é Anderson As

sunção, da escola Lauro Zimmermann, de
Guararnirim. O atleta ficou com o primeiro
lugar no salto em distância com amarca de
5,65 metros.

Computador AMO Dual Core X245 2.9 Ohz
Memória de 2 GR
HO 500 GB sata II
Gravador de dvd lG sata II
Placa Mãe EGS
Placa de Video Gforce 6100 Compartilhada
Gabinete ATX 4 Baias Preto USB Frontal
Monitor lCO Sansung 18,5
Teclado ARNT 2 Multimfdia
Mouse óptico Acrllico Neon
Caixas de som Mtek USQ

Note book Acer
Aspire One O 250
Memória de 1 GR
HO de 250 GR
Tela de 10.1
Wireless

Monitor
Sansung Sync Master 993
lOO 18,5

Note Oook Acer O 525
Memória de 2 00
"0250
Tela de 14.1
Gravador de OVO
Wireless

DIVULGAÇÃO

Impressora
Multifuncional HP4680
Imressora scanner xerox
e leitor de carões na cor preta

�-------_._-------,
I
I
•
I
I

Todos OS produtos :
da lOja em 4x :
sem acréscimo :

����:=::�������::.t • .!
.

FORMATAÇÃO-BACKUP E LIMPEZA DE MICRO APENAS R.S 50,00
Buscamos e entregamos seu computador sem custo algum!
Rua Ângelo Rubini, 322 - Barra do Rio Cerro 3370 1881(logo a direita, após supermercado Brasão da: Barra) (47) -

Basquete do Colégio Evangélico se classificou pela segunda vez para a etapa nacional
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Acão entre.
"'amigos

O
lha gente, é sério! o jovem
[uni Schneider, 19 anos,

morador do Bairro João
Pes�oa e que está em vida

vegetativa há três anos devido a

complicações oriundas da lep
tospirose, precisa urgentemente
de água de coco para hidratação,
pois consome 1 litro por dia e a

família não tem condições de
.

comprar. Se você puder ajudar,
entre em contato com o agente
coIimnitário Wilson Pinter (Bin
da) pelo telefone 9971-2542.

Pense nisso
Cá entre nós meus leitores,

uma melodia que soaria bem na

campanha de um candidato e

muito.querido em todas as rodas é
a famosa música "Já sei Namorar"
dos Tribalistas. O refrão diz: "Eu
sou de ninguém, eu sou de todo
mundo e todo mundo me quer
bem...Eu sou de ninguém, eu sou'
de todo mundo e todo mundo é
meu também." E viva ele, político
de linhagem alta, com trânsito li
vre em todas as rodas. Bola branca!

NAS RODAS
• O meu amigo Daniel, da loja
Mentaway, chamou sua trupe
e vai festejar dia 21 de agosto, a
10a Feijoada do Moa..

• Cesar Hilbig é o grande
aniversariante de hoje. Por favor,
não ousem esquecê-lo. Ele vai
adorar saber que foi lembrado ..
Mil vivas.

.. Susete Maria Rocha e João
Carlos Bomfim, o Iuquinha,
marcaram a data de noivado.
A troca de alianças será em
setembro, durante jantar íntimo
com os familiares.

Bomba
Aquela bomba que eu havia

falado semana passada naminha
coluna, está prestes a Ser deto
nada. E nitroglicerina pura. Pas
mem! Faz mais de uma semana
que duas figuras não dormem di
reito. Por enquanto para relaxar
eu sugiro um copo bem geladodo chope Kõnigs Bier.
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moagoncalves@netuno.com.br

_.�M_.oa Gonçalves
_ .... _,_ . .;.:i; ... _._"_
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: Troféus e Medalhas:

�2ZQ-.4Q44

" Feüoada do Moa
A revista Nossa e site www.moagoncalves.com.br coordenadores da

1Da Feijoada doMoa, que acontece dia 21de agosto, vão doar após o even
to uma cadeira de rodas convencional. Para receber a doação tem que
enviar e-mail paramoagoncalves�netuno.com.br com endereço e telefo
ne. A pessoa consideradamais necessitada será agraciada com a cadeira.

O nome será divulgado em setembro nos órgãos de imprensa de Jaraguá.

Balela
o brasileiro é bon

zinho mesmo. O pe
dido de desculpas de

Sylvester Stallone foi
aceito. Certamente,
quando ele voltar ao

país vai ganhar um

monte de macaco de

presente. Do fundo
do coração!

o casal Adriano e

1sabel Mannes, na
testáde formatura de
Denize Rocha Correa

Boa pedida
Vai perder? O filho que le

var o paizão para o Restauran
te Kantan e pedir um delicioso
risota, nova delícia da casa,
Fernando Raboch, dono do

pedaço, faz questão de dar
um mimo para o papai e ainda
concorre a um final de semana
na paradisíaca pousada Pedra
da Ilha. Boa pedida!

• O meu amigo José Iunkes,
da Elásticos Zanotti, corno faz
todos os anos, reuniumais

, de IS pessoas, garantiu os
ingressos e vai curtir a Feijoada .

.

doMoa dia 2tde agosto.

• No domingo no Hotel

Kayrós tem almoço em
comemoração ao Dia dos Pais.

• Sábado' tem feijoada no
Vieirense. Quem irá preparar
será o grande Pedroti.

Tô podendo!
o hotel Kayrós que começou

a movimentar recentemente o

"café da tarde" todos os domin

gos e que foi lançado com exclu
sividade nessa coluna, me deu
uma ótima notícia. No primeiro
encontro fez uma enquete para
saber corno as pessoas ficaram
sabendo do café: Pois é, 9D% fi-.
caram cientes através da minha

.' coluna. Coisa boa!

Social 13

A�
•

Placetour
Q (lCI? e flagens .

Todos os destinos num so lugai'

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

Rua Frarli::isco Fischer. 90 I AO lAOO OA JAva.

"
A felicidade de um amigo
deleita-nos. Enriquece-nos.
Não nos tira nada. Caso a
amizade sofra com isso, é

porque não existe.
.

JEAN COCTEAU

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o meu"
amigo Cilo Junkes. Ele é outro

amigo que acompanha a coluna
todos os dias. Valeu mesmo.

www.buetterrnanrv.corn.br

.Dial4éodiado
pessoal bacana da Fuel
movimentar a la Feijoada,
na Bier Haus.

• Solange Barroso está
desfilando solteirinha na urbe.
O namoro com o "bonitón"
Piere Bylardt Ir acabou. A fila
anda. .

• Recicle o 'lixo.

• Com essa, fui!

Chorinho novo
Atenção meninos, tem pim

polha nova na parada! Lindinha,
boa menina, rica e desimpedida..
Atende pelo nome LauraValenti
na Vieira Kreis, e vem a ser a se

gunda filha do casal do bem Kreis
Junior e Mara Rosana. "A Prince
sa Valente" nasceu na segunda
feira, saudável, forte e vem fazer

companhia para a irmãzinha Jú-
lia!Welcome!

.
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COPA DO BRASil

Quemvaidan e

comemoraro título?
'Santos eVitória decidem título inédito para ambos
SALVADOR

O samba dos Meninos da
Vila ou o axé dos rubro
negros baianos? Hoje, às
21h50 no Barradão, Santos
e Vitória decidem a Copa
do Brasil e cada um com

seu ritmo.

Apenas
um time dará a

vol�a olímpica pela pri
meira vez com a taça e

poderá dançar de feli
cidade. A conquista significará a

presença na Libertadores de 2011
com seis meses de antecedência

dos demais concorrentes do país.
O time paulista entra com

enorme vantagem na decisão

após triunfo de 2xO, na Vila Bel
miro. Os santistas ainda não per
deram por dois gols de diferença
na competição. Os baianos, por
outro lado, também esbanjam
motivação e apostam na força de
seu estádio, onde ganharam seus

cinco jogos, todos com placares
que lhe servem nesta quarta: um
5xO, três 4xO e um 2xO, que faria a

decisão sair nos pênaltis.
Ao Santos, seria a consagra

ção plena de um geração de ouro
de garotos santistas. Meninos
como Neymar, André e Paulo

Henrique Ganso, reforçados pelo
experiente Robinho, encantaram
o país com futebol alegre, vistoso,
abusado. Chamaram a atenção
por coreografias bem ensaiadas
e divertidas e pela facilidade em

chegar até as redes adversárias.
Bons de bola, os meninos daVila
mostram estar preparados para
nova consagração, já que depois
só jogarão juntos na seleção bra
sileira. André e Robinho estão de
malas prontas para Dínamo de
Kiev, da Ucrânia, e Manchester

City, da Inglaterra, respectiva
mente. "Quero me despedir com
o título. E marcando um gol, se
ria fantástico", afirmouAndré.

Silva diz que
Vitória é favorito
no jogo de hoje

Vice-campeão brasileiro em

1993, oVitória tem hoje sua segun
da chance de conquistar um tor

neio nacional de grande expressão.
O técnico do time baiano, Ricardo
Silva, disse que seu time é o favorito
para o duelo. "Não somos azarões
como se tem dito. OVitória é o favo
rito, e é isso que venho falando para
os jogadores", afirmou.

O técnico prepara mudanças
na armação do time para o con

fronto decisivo. A principal de
las deve estar no meio-campo: o
volante Fernando deve dar lugar
a um meia (Renato) ou a um ter

ceiro atacante (Júnior), por cau
sa da necessidade da equipe de
marcar gols. Outra dúvida está na

.

lateral direita. Nino, apesar de ter
sido liberado pelo departamento
médico, ainda vai ser avaliado
antes do início da partida. André (O) quer se despedir do Santos com gol e título da Copa do Brasil

MALWEE FARÁ PRIMEIRO JOGO DA SEGUNDA FASE EM CASA

Definidos os grupos da 2ª fase
Corinthians, Intelli, Umuara

ma, Foz Futsal e Petrópolis. Estes
serão os adversários da Malwee /
Cimed na segunda fase da Liga
Futsal. As últimas posições foram
definidas ontem e oAtlântico ga
rantiu a 12a vaga ao empatar em
casa em lxl com o Umuarama.
Os jaraguaenses ficaram no Grij-

po B e no A estão Krona, Carlos
Barbosa, Copagril, Florianópolis,
Minas eAtlântico.

O primeiro jogo dos coman

dados de Fernando Ferretti será
em casa, contra o Petrópolis, em
Jaraguá do Sul. Todos a rodada
de abertura será na próxima se

gunda-feira, às ,19h15. O .segun.,

do adversário será o Foz Futsal,
no Oeste do Paraná, depois vem
Umuarama em casa, Intelli fora
e, por fim, o Corinthians aqui.
Os outros resultados de ontem

foram: Carlos Barbosa 7x3 São

Paulo, Assoeva 4x2 Unisul e Ma
caé 2xl Intelli. A tabela completa
deve ser divulgada hoje.:

GRUPO PEGORARO CONTRATA:

PROMOTOR/REPOSITOR (A)
Possuir moto e disponibilidade de horário.

VENDEDOR EXTERNO
Desejável conhecimento em vendas. Veículo próprio.
Enviar currículo para vaga.emprego@yahoo.com.br

com o nome da vaga desejada.

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2010
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

CAMARA DE
VEREADORES
Dl 1 A.H ti Itl U S .IH

OBJETO: O objeto da presente licitaçãõ é a contratação de Empresa especializada no

ramo de Sonorização para serviços de instalação de equipamentos e rnontaqern de cabos
do sistema de áudio do plenário da Câmara Municipal, e aquisição de equipamentos de

áudio, vídeo e informática.
TIPO: Menor Preço por lote.
REGIMENTO: Lei Federal n ° 8.666/93 e suas alterações posteriores; Lei Federal nO
10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4698/2002, de 03 de outubro de
2002.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 9hs do dia 18 de agosto
de 2010, na Recepção da Câmara Municipal, sito na Avenida Getúlio Vargas, nO 621,
Centro, em Jaraguá do Sul/SC. ,

ABERTURA DOS ENVELOPES: 9h30min, do mesmo dia (18/08/2010), na sala de
Reuniões, no endereço supracitado.
OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível, na Internet no

endereço www.cmjs.sc.gov.br. ou no endereço acima citado, junto à Diretoria
Administrativa.
Os anexos deverão ser solicitados após a retirada do edital no site da Câmara através de
contato pessoal, por e-mail ou telefone conforme informado abaixo.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇAO: R$ 35.983,50 (Trinta e Cinco
mil, Novecentos e oitenta e três Reais e cinquenta centavos).

INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo fone:
0** (47) 3371-2510, ou ainda pelo e-mail: mauricio@cmjs.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 04 de agosto de 2010.

Natália Lucia Petry
Presidente

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANfACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá doSuI
Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589 • Telefone:
(47) 3273-2390 •Horário de Funcionamento: 09:00hàs 18:OOh

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 ao código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência
ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3
(três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 152891/2010 Sacado: ALEXSANDRO SILVADE LIMA Endereço: RUA EXPEDICIONARIO EWAlDO 1894
- AMIZADE - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-810 Credor: BVFINANCEIRA S/A c.EI. Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo:
131019234 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$12.270,87 - Vencimento: 15/09/2008

Apontamento: 153076/2010 Sacado: DEFASE SERV ELETRICOS LIDAME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT
253 - VIlAIAlAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-200 Credor: COMERCIALHAVEG IlDA Portador:-
Espécie: DMI - N'Titulo: 17487-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 250,00 - Vencimento: 15/07/2010

Apontamento: 153311/2010 Sacado: DOUX FRANGOSUL SA AGRO AV IND Endereço: RUA ERMINIO NICOUNI 65 -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-970 Credor: DEBORAKLEINAHLERT Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 111 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.348,90 - Vencimento: 24/07/2010

Apontamento: 153431/2010 Sacado: EUO FORrE COM.DE ART-DE VEST.IlDA ME Endereço: RUAWAITER MAR
QUARDT 1060 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor:WERSACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC
COES IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 210164103 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 389,59 - Vencimen-
to: 22/07/2010 '

Apontamento: 153031/2010 Sacado: IVO KONEL Endereço: ALFREDO MAX FUNKE 41 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89251-970 Credor: CONDOMINIO EDIFICIO ATlANTICO Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0(110042 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 152,70 - Vencimento: 15/07/2010

Apontamento: 153157/2010 Sacado: JANRIHE CLEBER CORDEIRO Endereço: ADOLPHO AUG. ZIEMAN 342 CASA
Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89255-410 Credor: CENTRO DE FORMACAODE CONDUTORES LESSMANN I1'D Portador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 22835 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 357,00 - Vencimento: 20/07/2010

Apontamento: 152674/2010 Sacado: NCEUO REUS GOEITEN Endereço: RUA FRITZ SEITER 341 - JOAO PESSOA
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89257-500 Credor: JARAGUATRUCK IMPLEMENTOSRODOVlARIOS IlDAPortador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 2920 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,00 - Vencimento: 16/07/2010

Apontamento: 153476/2010 Sacado: MASSAFAliCOM E FAB PRODAL IlDA Endereço: R LEOPOLDOMANKE 230-
CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: FSSA IND E COMDE PROD ALIMENTICIOS LIDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 28744/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 628,50 - Vencimento: 20/07/2010

Apontamento: 153072/2010 Sacado: MICHEL STRELD Endereço: R PROFESSOR IRMAO GERALDINO 200 - VIlA lA
lAU - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-310 Credor: NEUBERMOVEIS E ElEfRODOMESTICOS Portador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 02556803. - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 89,09 - Vencimento: 15/07/2010

Apontamento: 153467/2010 Sacado: RENATA PEREIRA VIEIRA Endereço: RUA ARTHUR GUN1HER 220 - BLOCO 4
APTO - AMIZADE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-570 Credor: FOUR UP CONFECCOES IlDA Portador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 17764001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 206,63 - Vencimento: 20/07/2010

Apontamento: 152979/2010 Sacado: RIBAMAR ROTERS Endereço: RUA ERWINO MENEGaIT1896 APrO 302 - CHI
CO DE PAUlA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: BANCO FINASA S/A Portador: - Espécie: Cf - N° Titulo:
42.1.836.299-0 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 43.195,68 - Vencimento: 15/05/2009

Apontamento: 152952/2010 Sacado: ROGERIO LU1Z Endereço: RUAAFONSO BENJAMIM BAREI 86AP 06 - IARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89253-780 Credor: KAUANY INDUSTRIA DEARTEFAlDS DECOURO IlDAM Portador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 2700A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 241,52 - Vencimento: 17/07/2010

Apontamento: 153451/2010 Sacado: SIMONE DOS SANlDS Endereço: RUA JOSE NARLOCH - SAO LUIS - IARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89253-790 Credor: SIlMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 7869'003 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 413,29 - Vencimento: 22/07/2010

Apontamento: 153171/2010 Sacado: SONIA MARA BORGES DAROSA Endereço: RUA URUBICI, 79 - Iaraguã do Sul
SC - CEP: 89254-000 Credor: POSTO PEfROMIL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1200/9 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$153,00 - Vencimento: 15/07/2010

Apontamento: 153377/2010 Sacado: VISUAL'GRAF EDITORACAO IlDA Endereço: RUA EPITÁCIO PESSOA 1329 - IA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89261-000 Credor: IMPRESSORAMAYER IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 81727-F
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 670,00 - Vencimento: 02/06/2010

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 04/08/2010.
Iaraguá do Sul (SC), 04 de agosto de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 15
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H.ORÓSCOPO
'ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Evite disputas no trabalho. Tudo o

que conseguir hoje será fruto do seu

esforço pessoal. No campo afetivo, o momento

é de grande alegria. Ap_esar d_e to�os os proble
mas existentes, ainda e passivei viver a vida de

forma prazerosa.

TOURO'
(21/4 a 20/5)
É um bom dia para se dedicar a uma

atividade com a qual se identifica. Seu
fado criativo pode surpreender; mas não

se iluda com planos mirabolantes. Intensifique o

convívio a dois. Aprecie o valor das pessoas com

as quais se relaciona.

OGÊMEOS(21/5 a 20/06)
Busque apoio e não se deixe abater

.

pelas adversloades. Mantenha-se fie'
às atividades do dia a dia e procure se orga
nizar mais. O astral é dos mais vibrantes no

romance. A vída já é séria o suficiente, então

não perca o bom humor.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Há uma certa tensão entre as suas

prioridades e o que esperam de você.

Cuidado para não tirar o pé da realidade.

Nos assuntos do coração, a sua discrição será
fundamental hoje. Todo mundo comete erros,

mas poucos são os que conseguem superá-los.

Contorne os imprevistos. É preciso
confiar na sua capacidade profísslo-

nal em vez de colocar a responsabilida
de nas mãos dos outros. O romance promete ir

muito bem, curta o par! Ainda que haja motivos

para você se preocupar.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Terá alegrias nos contatos com gente
de outras cidades, seja por interesses

profissionais ou afetivos.' Bom dia para

presentear a pessoa amada. Quando o amor se

concentra em um relacionamento, todos os dias
é necessário aprender algo novo.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Você perceberá uma certa tensão
entre as suas prioridades e as exi-

gências dos outros hoje. Pode se dar
bem em cargo de liderança" Excelente astral
no amor: forte união e alegria. Seja proativo
e tome a iniciativa e, se tudo der errado, pela
menos você tentou.

ES,CORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Terá a sensação de que as coisas vão
estar amarradas. Trabalhe em equipe,

mas se atente a intrigas da oposição, À
noite, os momentos de privacidade a dois devem
ser defendidos. Todos têm defeitos, inclusive
você mesmo. Mas ressalte as qualidades.

gSAGrrÁRIO(22/11 a 21/12)
. Evite fazer empréstimo ou se desgas

tar muito no emprego. Terá sucesso

para trabalhar em equipe. No amor, o

astral é de muito entusiasmo e satisfação. Mui
tas das coisas que espera acontecer no futuro já
podem estar fazendo parte da sua realidade.

CAPRICÓRNIO .

(22/12 a 20/1)
Evite entrar em disputas no trabalho:

você só terá a perder com issc. Tente

�r mais realista com o quê ganha e gasta. Na
area afetiva, os seus planos de futuro tendem a
se realizar. Certos fatos só acontecerão se as re-

I

gras forem obedecidas.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Não tente nadar contra a maré ou irá
se desgastar à toa. Trabalho que exüa

atenção, técnica e cuidado nos detalhes vai fluir
com facilidade. Viagem vai animar a paixão. A fal
ta de bom humor torna tudo mais difícil, faça o

POSSível para tornar tudo mais leve.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Fuja de discussões. Podem ocorrer

intromissões desnecessárias. Quem
,

trabalha por conta própria terá um dia
mUito produtivo. Sua estrela brilhará na paixão.
Valorize as pequenas e grandes coisas da vida
e não lamente o que perdeu.
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Justin Bieber vai
lançar biografia

A curta idade não impediu o cantor JustinBieber
de lançar sua primeira biografia. A editora Harper
Collins informou que o livro Justin Bieber: Primeiro
passo para a Eternidade: Minha história revelará
a "alucinante viagem ao estrelato" do jovem ídolo,
chegará às lojas em outubro. O livro incluirá fotos
inéditas de Bieber, para a alegria dos fãs do cantor.

Shakira pode ter
caso com jogador

A cantora Shakira e o jogador de futebol Gerard

Piqué foram vistos juntos em um hotel de Ibiza, na Es

panha. Apesar de ambos serem comprometidos, eles
foram vistos sem seus respectivos companheiros e

passaram algumas horasjuntos. Piqué estaria descan
sando após seu trabalho na Copa do Mundo. Shakira

estava em Ibiza por compromissos de trabalho.

DIVIRTA-SE
Oferta imperdíve.l-

Faltando dois dias pro casamento, o noivo procura o padre:
,

_ Padre, eu vim aqui propor um negócio. Eu te trouxe mil

reais, mas em troca eu quero que o senhor corte algumas coi

sinhas daquele discurso de casamento: "Amar, honrar, ser fiel".

É só não falar essa parte e pronto!
O padre aceita o dinheiro. No dia do casamento o padre

olha para 6 noivo e diz: -

_ Promete viver apenas para ela, obedecer a cada uma de

suas ordens, levar café na cama todos os dias e jurar perante
Deus que nunca terá olhos para outra mulher?

O noivo, completamente sem graça e sem saída, acaba con

cordando. Mais tarde, durante a festa, chama o padre num canto:

- Poxa, eu pensei que a gente tinha feito um acordo!

_ Sinto muito, meu filho. Mas ela triplicou a sua oferta!
. -'

Pato não
vai pagar
pensão de
R$130 mil

Alexandre Pato não terá que
pagar a pensão de R$ 130 mil
mensais para a ex-mulher, Sthe
fany Brito, como havia decretado a

juíza Maria Cristina de Britto Lima,
da la Vara Cível do Rio de Janeiro,
dia 8 de junho. O recurso impetra
do pelo advogado de Pato, teve
resultado positivo. O desembarga
dor Sérgio Gerônimo Silveira sus

pendeu a ordem que determinava
o pagamento da pensão à atriz já
a partir deste mês.

lady Gaga revela
que usa cocaína

A cantora Lady Gaga capa da revista Vanity Fair de setembro, declarou em en-

.trevista à publicação que usa cocaína. Segundo a cantora, ela já teve um passado
com uso mais frequente de drogas. Aterrorizada com a ideia de usar heroína, Gaga
revelou que ainda faz uso ocasional de cocaína. Pensando nos fãs, a cantora afirmou
que não espera que eles enxerguem isso c�mo uma revelação do seu passado.

Priscila Pires comemora
aniversário em motel
Na comemoração de seus 28 anos, Priscila

Pires realizou um desejo antigo: festejar numa
suíte de motel. E foi assim que a ex-BBB recebeu

amigas na suíte mais sofisticada de um motel no
Rio de Janeiro. Ao lado da suíte principal - com

280 metros quadrados - foi montado um buffet,
além de bebidas em geral. No primeiro andar.da
suíte teve telão com vídeos, boate e bar, e no se

gundo andar, além de muitas velas ao redor da

piscina, havia mesa de frios com som ambiente.

SUDOKU

SOBRE OJOGO
É um jogo de lógicamuito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col-

. una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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Leve o Papai para
o bom caminho

.'

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
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Nos úttimos anos o handebol

jaraguaense passa por
período de reestruturação.
E a modalidade já começa
a colher os frutos desse
trabalho.
..... orém, em 2010 os téc

nicos ainda terão de ter

muita paciência com a

garotada. Por não parti
cipar dos Iasc (9 a 18 de setem

bro) e estar nos Joguinhos (20 a

28 de agosto) apenas no mascu -

lino, o
-

foco principal do hande
bol é a Olesc (16 a 23 de outubro)
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para as duas categorias.
O técnico do time feminino,

Marcelo Milani, informa que o

time até tentou ir para os Iogui
nhos, mas não obteve a classifi
cação, perdendo para Joinville
na final por 17x13. Para elas, res
taram as Olimpíadas, mas ainda
precisam passar pela etapa re-

_

gional. "Nosso time está muito
bem no Estadual Cadete e Vamos

evoluir até setembro (mês do re

gional), para conquistar a vaga",
descreveu Milani. No ano passa
do o mesmo grupo foi campeão
estadual no infantil.

O masculino luta por vaga na

Olesc e já está garantido nos Ioguí
nhos. Eles ficaram em terceiro na

edição de 2008 e por isso assegura
ram vaga. Apesar disso os garotos
vão para Criciúma com o objetivo
de fazer uma boa competição e

sem pretensões de medalhas, já
que estão bastante abaixo da mé-

.

dia de idade dos adversários.
"Ternos apenas três atle

tas com idade de Joguinhos (19
anos) e vamos completar o time
com os atletas de Olesc", infor
mou o auxiliar técnico, Emer
son Pereira. Nas Olimpíadas eles
também participam do regional
em setembro e tem mais chances
de faturar uma medalha.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

E

Handebol passa
por reestnlturação
Modalidade estará apenas na Olesc e nos Joguinhos
JARAGUÁ DO SUL

Daniel Riel é uma das expectativas de medalha no xadrez de Jaraguá do Sul na Olesc e nos Joguinhos

Xadrez em
todas as
competições
o xadrez, comandado por

Adelmo Coito, estará nas três

competições promovidas pela
Fesporte. Amodalidade não con
t� �om regionais e todos os par
tICIpantes já estão diretamente

classificados para as fases esta

duais. Nos Joguinhos, a expecta
tiva é ficar entre os seis primei
ros. O maior foco da modalidade
é a Olesc, onde o objetivo é brigar
por um pódio nos dois naipes.

Nos Jogos Abertos, a moda

lidade convocará ex-atletas que
estão no

-

mercado de trabalho ou

estudando em outras cidades. A

grande chance jaraguaense é com

Jaqueline Corrêa, que essa sema-

na está na Polônia, disputando o

l'vIundial Sub-20 de Xadrez.
Os municípios que vão fazer

frente a Jaraguá do Sul são: Ioin
ville, Florianópolis, Concórdia,
Chapecó e Lages no masculino,
e no feminino, além dessas, Blu
menau e São Bento do Sul. "De-

-

pois dos Joguinhos poderemos
ter uma visão mais concreta de

como estão nossos adversários
esse ano", afirmou Adelmo.

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI 4 e 5 \N\NW.rnegacred.natCentro - Jaraguá do Sul f7ii:.
(Ao Lado do Bradesco) ",-(4'7] 33'70.�aa3 I 33'7a.�a40

Galo e Prudente abrem fase
brasileira da Sul-Americana

DA REDAÇÃO
Atlético-MG e Grêmio Prudente

-

abrem hoje, às 19h no Prudentão,
a participação brasileira na Copa
Sul-Americana. A competição, que
ganhou atrativo extra com vaga na

Copa libertadores, terá ainda Avaí,
Goiás, Grêmio, Palmeiras, Santos e

Vitória. Os brasileiros jogam entre si
nessa primeira fase.

O Galo, que vem de uma der
rota no clássico contra o Cruzeiro

por lxO, no Brasileirão, quer ga
rantir um bom resultado na pri
meira partida fora de casa. Diego
Tardelli acredita que a equipe
mineira tem que jogar com inte

ligência. "Fazer gol fora de casa é

importante. Temos que nos fechar

aqui para decidir o segundo jogo
para Minas. A competição nos dá
uma vaga na Libertadores e temos

que levar esse titulo", falou;
O Prudente vai estrear na

competição de roupa nova. No
início da semana o clube lançou
o novo uniforme para o primeiro
torneio internacional do clube.
A equipe também vem de derro
ta no Brasileirão, só que para o

Santos, por 2xl. Os recém-con
tratados Flávio e Rafael Martin
não devem ser relacionados. A

partida de volta da Sul-America
na acontece na próxima quarta
feira, 11 de agosto, no Ipatingão.

Atlético-MG, de
Ricardinho, mal

no Brasileiro,
foca na Sul
Americana
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Unidade com capacidade para apenas 76 presos hoje abriga 320

PRESí I RE I NAl

Situação no
presídio ainda
,

e amesma
Complexo abriga 320 presidiários,
sendo que 44% são condenados
JARAGUÁ DO SUL

No início, a fuga de 23
presos pela porta da
frente do Presídio Regional
parecia ter alertado
as autoridades para o

problema da superlotação
na unidade.

Porém,
passados quatro

meses do fato que entrou

para a história de Iaraguã
do Sul, nada parece ter

mudado na prática. Desde o dia
21 de março, quando os detentos
fugiram, cerca de 45 condenados
foram transferidos para penitenci
árias da Grande Florianópolis. No
entanto, o problema da superlota
ção não é resolvido porque, a cada
dia, chegam novos presos.

De acordo com o diretor da uni
dade, Cleverson Dechsler, hoje a
unidade está com 320'detentos, dos
quaís 140 - ou seja, 44% - já foram
Julgados. Na épocada fuga, aunida
de com capacidade para apenas 76
presidiários abrigava 330. ''A quan
tidade que entra é muito maior
do que a que sai. Somente em um

único dia, já chegamos a receber
11 presos", comentou. Ontem, o

diretor do Deap (Departamento de

Adminis_tr�ção Prisional), Adércío

Welter, não foi localizado para ínfor
mar se haverá novas transferências
nos próximos dias.

Após a fuga, duas obras vira
ram realidade no complexo. Na
semana passada, o local para fazer
a revista dos visitantes ficou pron
to e deve começar a funcionar nos

próximos dias, com o auxílio de
um detector de metais. Já a cons

trução do muro - que terá 200 me
tros de comprimento por seis de
altura e está orçado em R$ 500mil
- não tem data para ser concluída.
Conforme Drechsler, por causa do
mau tempo a obra está apenas na

metade. O muro vai possibilitar
que, no futuro, seja construído um
bloco com 70 vagas para presos e

espaço de trabalho.

A equipe também aguarda a

vinda de um sistema de monito

ramento, que está sendo licitado
pelo governo do Estado e. tem

.

custo superiora R$ 20 mil. As 15

câmeras da unidade foram estra -
.

gadas durante a rebelião ocorri-
da no final do ano passado --

PIERO RAGAZZI

··3 presos que
fugiram no dia 21 de março
continuam foragidos. São
eles: Everton Willian Cor-

POiJCIA MilITAR
Novo comando no 14o Batalhão

Nesta semana, o comando do 14° Batalhão da Polícia Militar foi
assumido pelo major RogérioVonk, que atuava como subcomandan
te da corporação. Vonk substitui o tenente-coronel Rogério Kumlehn,
que participa até dezembro do Curso Superior de Polícia Militar, em
Florianópolis. A graduação é pré-requisito para que Kumlehn possa
ser promovido ao posto de Coronel.

Delegacia está pronta, mas
efetivo não está confirmado

JARAGUÁ DO SUL
As obras na Delegacia da Mu

lher estão concluídas, mas ainda
não há data para o local começar
a funcionar. A expectativa é ini
ciar o atendimento· até a segunda
quinzéna de agosto, mas a falta
de efetivo continua sendo a gran
de dificuldade para alcançar este
objetivo. O delegado que seria res
ponsável pelo local, Bruno Effori,
foi promovido e começou a: traba-

.

lhar em Blumenau esta semana.

Com isso, a equipe que já era pe
quena ficou aindamenor.

De acordo com o delegado re

gional Uriel Ribeiro, um delegado
de Florianópolis demonstrou in
teresse em assumir a vaga deixada

porEffori. No entanto, a vinda deste

profissional ainda não está confir-

mada e, por isso, não é possível sa
ber quando ele começa a trabalhar.

Hoje, o município tem três de

legados: Adriano Spolaor, Weydson
da Silva e Leandro Consolo. Caso a

Delegacia daMulher seja aberta nos
próximos dias, Ribeiro não descarta'
a possibilidade de um dos delega
dos acumular duas funções tempo
rariamente, ou seja, assumir o tra

balho na nova unidade e também
auxiliar na Delegacia da Comarca
"Seria apenas por um tempo, até
que a gente tenhamais um delega
do", comentou.

No momento, somente dois

policiais e um escrivão estão ga
rantidos para o espaço. A Prefei
tura também promete ceder fun
cionários para trabalhar na área
administrativa.

ARQUIVO OCP

- .

" Imóvel está localizado na ruaMartim Stahl, no bairro Vila Nova

ROU

Assalto em empresa têxtil
A Polícia Militar atendeu uma denúncia de assalto por volta das

18h de segunda-feira, em uma empresa têxtil localizada na BR-280,
em Guaramirim. A vítima que estava no local relatou ter sido surpre
endida por quatro homens armados que estavam em uma Ducato
branca. Segundo a PM, quando os bandidos anunciaram o assalto, a
vítima teria corrido e um dos assaltantes teria disparado em sua dire

ção. Em seguida, foi amordaçada e trancada no banheiro dos fundos
de um galpão. Os ladrões levaram rolos de malhas, totalizando três
toneladas do produto. Até o fechamento desta edição, os bandidos
não haviam sido localizados.

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




