
Liga
Futsal
Malwee avalia os adversários
e reforça treinamentos para
melhorar os resultados.

Equipe não venceu nenhum
dos times que vai enfrentar
na próxima fase.
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Prefeitura entra na
ustiça para acabar
com Fundo Cultural

Executivo argumenta que repasse de 9,8% do orçamento para o setor

compromete as finanças do município. Classe artística criticou amedida.
Página 4

COMÉRCIO NA EXPEGT

Movimento para compra de presentes dos pais deve ser intenso na sexta-feira e no sábado. Previsão
dos comerciantes é de crescimento de 50/0 nas vendas em relação à mesma data do ano passado.

Pesquisa tenta
controlar praga
Técnicos da Secretaria de
Agricultura de Guaramirim
tentam descobrir em que época
proliferação é maior para assim
combater inseto que ataca as

palmeiras. Página 10
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Conheça a

programação das
casas noturnas.

Página16
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SASSE

Energia elétrica
. sofre re(Üuste
Conta de energia vai ficar
mais cara em Santa Catarina.
Consumidor comum vai pagar
8,94% a mais e empresas
1 O,89�. Novas taxas valem a

partir de sábado. Página 11
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BUBI HERTEl
Por email

Alguém
que se identificou como Cícero e se diz estudante de

jornalismo me fez uma desafio: "- Quem é a grande perso
nalidade do esporte jaraguaense?" "Aquele que tem a cara, o

jeito e a alma de Iaraguá do Sul?" Ouvi desportistas de dife
rentes gerações, consultei arquivos históricos, analisei fatos e cheguei
à conclusão. Não sei, se o futuro jornalista esperava que eu apontasse
alguém do futebol, do futsal, da natação ou do atletismo. Não creio
tê-lo desapontado ao dizer que o personagem é o Bubi Hertel. Atleta

plural (punhobol, handebol, tênis e bolão); herói combatente da For
ça Expedicionária Brasileira; empresário ético, honesto e idôneo. O

esporte é uma dasmais ricasmanifestações da vida que conhecemos.
Contém todas as virtudes e todos os pecados da criatura humana. A
coragem é, entre os melhores dons, o que mais se deve celebrar no

esporte. É dela que nasce o herói.

Walter Carlos Hertel
Também chamado de Bubi Hertel, nasceu no dia 15 de de

zembro de 1922, em Jaraguá do Sul, é filho deWalter Hertel e
Else Hertel. Quando menino frequentou a Evangeliche Deuts
che Schule, hoje Colégio Evangélico Jaraguá. Lembra com sau

dades dos professores: Pastor Schlünzen, Heinrich Andreas
. Geffert, Anésia Cresppo e Olwein. Dos colegas de aula: Hans

Breithaupt, Rolf Milcke, Ingo Müller, Wigand e Hugo Hesse,
Willy Sonnenhohl eWilfried Hasse.

Festa dos bolonistas anos 50 - Ordem aleatória: Dorval e Loreno
Marcatto, Gerhard Marquardt, JoséNarloch, Eugênio José da Silva,

Eugênio V. Schmõckel, Alfredo Schulz,Wofgang Weege, Hans
. Breithaupt, Erich Brâuer, Alfonso Buhr, Raimundo Emmendoerfer,
Henrich Geffet,Walter Carlos Hertel (atrás do guaiteiro), Heinz
Kohlbach,Willy Lauffer, Samir Mattar, Haroldo Ristow e outros.

Casou
Bubi casou comGertrud Hertel (falecida) e tem duas filhas, Sílvia e

Ruth; dois netos, Carlos e Joana; uma bisneta, Luiza. É empresário no
ramo de relojoaria, joalheria e ótica. Diz que nenhuma guerra é justa,
não há vencedores, todos perdem. "Os Senhores da Guerra, não estão
no front: assisteni a distância".

.

No mundo dos esportes
Aos 11 anos iniciou as atividades espor

tivas no Sport Club Germânia sob a orienta
ção do professor Adolf Hermann Schultze.
Destacou-se nasmodalidades de: punhobol
e handebol. Ernest Bendhack, seu colega no
Germânia, afiança do alto de seus 86 anos

.

de idade: - "Bubí foi �m gênio do esporte
em seu tempo. Inteligente e determinado
foi arquiteto e protagonista das grandes
vitórias dos times de punhobol e han
debol do Germânia. Era regente e solista
de um time que jogava conforme o ritmo
que ele ditava". Compunha o esquadrão:
Heinz Zahler, Harry Fruet, Geraldo e Egon
Doubrawa, WalterWeller, Ernest Bendha
ck, Raulino Neckel, Hans eWilly Mahnke,
Ingo Patzsch, Singendong e Bubi Hertel.
Modesto, Bubi diz que Ernest tem olhos ge
nerosos, por isso o vê com bons olhos.

Em-campos da Itália na 2a Guerra Mundial-1944/45 -

Tenente Sobral,Walter Carlos Hertel e um italianinho

Tênis
A primeira quadra de tênis da

região foi construída na década
de 40, em uma área de lazer na
residência de Mário Tavares da
Cunha Mello. A utilização era fa
cultada a um pequeno grupo de

amigos e convidados ilustres de
outras cidades. As competições
ali realizadas envolviam tenistas
de clubes tradicionais das cida
des vizinhas.Walter Carlos Hertel,
o então melhor tenista da cidade,
arrebatou amaioria dos torneios.

Az de Ouro
o bolão é um dos esportes

mais antigo do mundo. Inven
tado no Egito por volta de 3.500

a.c., e normatizado pelo refor
mistaprotestanteMartinho Lute
ro, tornou-se um dos jogos mais
populares do planeta. Foi trazido
pelos imigrantes alemães para a

região. Em Jaraguá do Sul, o Az
de Ouro Boliche Clube foi funda
do em 8 de maio de 1948, na an

tiga sede do Baependi, por sete
amigos, sendo conhecidos cinco:
Walter Carlos Hertel, Gerhard
Arthur Marquardt, Heinrich
Geffert,Wilfried Hasse e Dorval
Marcatto. Dois integrantes se

gundo o pesquisador Eugênio
Victor Schmõckel perderam-se
na poeira do tempo. Três me

ses após a fundação um grupo
de seis novos bolonistas passou
a integrar o time: Eugênio José
da Silva, Erich Brãuer, Alfredo
Schulz, Hans Breithaupt, Wolf-

.

gang Weege e Heinz Kohlbach.
O Az de Ouro tornou-se um la
boratório de ideias, ali se reu

niam os homens que construí
ram a Jaraguá de hoje.

Walter Carlos Hertelladeado por dois colegas
pracinhas no front italiano, 1944/45

.

Eugênio José da Silva,Walter Carlos Hertel e .

Sólon C. Schrauth (atual presidente do Az de Ouro)Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DurvalMarcatto, Fernando Rizzolo, VictorDanich, OAB deJaraguá
presidente da 'Adjs Advogado sociólogo doSul

Esforço de um, lucro do outro

Como
professor universitário hámais de 20 anos,

tenho sido testemunha do esforço insano que
milhares de alunos fazem para obterem um co

nhecimento que os leva a buscarummaior nível
de renda que lhes possibilitará umamelhoria de quali
dade de vidamaterial e social. Digo insano porque vejo
jovens que poderiam estar apenas estudando, traba
lhando durante todo um dia e ainda enfrentando horas
de estudo à noite, enfrentando cansaço e muitas vezes
sucumbindo ao sono involuntário. Por quê? Porque
nunca entendemos a educação como prioridade nes

te país. Por quê? Porque é mais fácil controlar um povo
burro do que um povo com certo nível
de inteligência.Vejam que disse certoní

vel, não de superior inteligência.
O que tem por trás de uma decisão

de uma fábrica somente aceitar em

pregados com segundo grau completo?
Porque qualquer empresário sabe que
é muito mais fácil comunicar e as me

didas de eficiência e eficácia são maio

res, tendo implicações diretas sobre a

produtividade. Tenho testemunhado
alunos desistindo do ensino superior
porque Prefeituras, Estado e União não

cumprem com obrigações constitucionais de repasse
de bolsas de estudo. Para sobreviver esses jovens se vol
tam unicamente para o trabalho. Além de sérias dificul
dades para as instituições que cumpriram com o papel
de repassar os ensinamentos e não tiveram a contrapar
tida governamental do repasse das verbas compromis
sadas, vide o caso da Prefeitura Municipal de Joinville
com a Universidade da Região de Joinville. O governo
estadual também não é umbom exemplo. Omontante

deixado de ser repassado para as instituições faz falta e

compromete não a qualidade do ensino, mas a gover
nança da universidade, levando a cortes em áreas que
prejudicam os alunos diretamente.

Por que nossos alunos têm que começar a trabalhar
cedo?Paraajudarem em casa,mas principalmente para
custearem seus estudos. Mas observe que lógica per
versa. O governo determina o imposto sobre a renda da
seguinte forma: ganhos entre R$1.499, 18 e R$ 2.246,75
a alíquota é de 7,5%; de R$ 2.246,76 a R$ 2.995,70 a alí-

quota é de 15%; de R$ 2.295,71 a R$ 3.743,19 a alíquota
é de 22,5% e acima disso passapara 27,5%. Háum valor
a deduzir em cada faixa, porém, quanto maior a renda,
maior a contribuição. Não há nenhum problema com
relação a isto, pois todos os países assim o fazem, em
maior ou menor alíquota, porém, quanto foi a parcela
de colaboração do governo para que você subisse de

patamar de conhecimento para ter a possibilidade de
aumentar sua renda? Se você obteve um título de gra
duação em uma escola federal, tudo bem, o governo
pagou seus estudos, mas a imensa maioria dos jovens
deste país busca sua formação em instituições .parti

culares desde as séries iniciais, toman
do a relação unilateral, um paga pela
sua educação e o outro aufere ganhos
de maneira impositiva sobre a mesma.

Nossos jovens, somado ao esforço dos

pais, pagam seus estudos para ganha
remmais e pagaremmais a um governo
que vai tomar compulsoriamente todos
os meses a sua parte e não contribuiu
em nada para isso. Isso é o que precisa
sermudado neste país.

Entender que se é pela educação
que as pessoas passam a ter melhor

renda e por consequência contribuemmais em termos

de imposto, que o governo ofereça estudo em todas as

fases de maneira, não gratuita, mas que ofereça bolsas
de estudo a fundo perdido de no mínimo 70% do cus

to das mensalidades escolares, pois vai recolher a sua

parte durante toda a vida desses jovens que buscam
umamelhor formação. É necessário que nossos jovens
fiquem mais tempo preocupados com a escola e não
como trabalho,mas se trabalharem, que não trabalhem
para custear seus estudos na forma de mensalidade,
mas para comprarem livros, computador e outros pro
dutos que agreguem maior facilidade no aprendizado.
Não vou falar da remuneração dos professores que são
elementos chave neste processo, mas é preciso mudar
nossa visão sobre como a educação vem sendo ofere
cida neste país. Estou cansado de ver carteiras vazias e
o absurdo de ótimos alunos desistirem do ensino por
falta de condições financeiras e serem processados por
inadimplência demensalidades.

"
Por que nossos

alunos têm que
começar a trabalhar
cedo? Para ajudarem

em casa, mas

principalmente
para custearem
seus estudos.

A lógica é perversa.

"
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OPORTUNIDADE
Empresa no ramo de hotelaria e turismo, oferece uma vaga para ven

dedor autônomo, para Jaraguá do Sul e região. Idade acima de 25 anos,
oferece ótima comissão e clientes indicados. Tr: (47) 8491-3335 com Sandro,
somente quinta-feira pela manhã.

HISTÓRIA

Exposição da rede
ferroviária em Gorupá
Exposição fotográfica "Nos trilhos do

tempo", em comemoração aos 100 anos da
Rede Ferroviária, trecho São Francisco do

Sul-Corupá, será aberta ao público no sá

bado, dia 7, no auditório da Escola de Edu

cação Básica São José, onde fica até o dia 7

de setembro. Os interessados podem visitar
o local a partir do dia 9 de agosto, das 8h às
12h e das 13h às 17h, durante toda a sema

na, e aos domingos, das 14h às 17h. Infor

mações pelo telefone (47) 3375-1399.

TRADiÇÃO
Festa na Sociedade
25 de Julho dia 7

A Sociedade Recreativa Desportiva 25

de Julho, de Jaraguá do Sul, promove no

sábado, dia 7, Festa de Rei com Baile. As

festividades iniciam às 14h30 com con

centração na sede social, e às 15h acon

tece a busca da majestade, Fernando Luis
Bier, o baile terá início às 22h30. Ingressos
antecipados a R$ 12, na secretaria da Acs
tvi (Parque Municipal de Eventos), Aca
demia Vida Ativa, Flash Vídeo Locadora,
PanificadoraVonete e Posto MimeMatriz.

SEMINÁRIO
Gestão e Qualidade
no Gejas dia 12

o Núcleo de. Gestão e Qualidade Acijs/
Apevi promove o seminário Liderança: De
safios em Gestão e Qualidade. O objetivo é

proporcionar uma troca de conhecimento e

experiências sobre o tema. A programação
do evento inicia às 18h45 do dia 12 de agos
to, no Centro Empresarial de Iaraguá do Sul.
O investimento é de R$ 30 (nucleados), R$ 40
(associados) e R$ 50 (demais interessados).
Informações e inscrições no telefone (47)
3275-7012 ou e-mail nucleos@acijs.com.br.

·AMVAll

Seminário de
Defesa Givil

O Colegiado de Defesa Civil da Arnvali

(Associação dos Municípios do Vale do Ita

pocu) realiza dia 17 de agosto o lo Seminário
de Prevenção, Preparação e Resposta a Situ

ações de Emergência do Vale do Itapocu. O
evento acontece no auditório do Seminário

Sagrado Coração de Jesus. Com o objetivo de
contribuir para o fomento e o debate acerca

do tema, o seminário começa às 8h e segue
até às 17h45.As inscrições são gratuitas e de
vem ser feitas pelo sitewww.amvali.org.br.

,
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PIERO R:\GAZZI

"
Como é que uma
administração
vai planejar,
investir na

cidade? É preciso
ter flexibilidade.

JORGE LUIZ DE
SOUZA, PRESIDENTE

DA FUNDAÇÃO
CULTURAL

,

lTU l

Fundo ameaçado
•

maIsumavez
Adin pode derrubar a lei que obriga repasse de 9,8%
JARAGUÁ DO SUL

A garantia que o Fundo
de Cultura receba
recursos anualmente está
novamente sob risco.

APrefeita
Cecília Konell

(DEM) ingressou com

uma Adin (Ação Direta
de Constitucionalidade)

na Justiça para tentar derrubar a
lei que obriga o Executivo a repas
sar anualmente 9,8% da receita
corrente dos recursos não vincu
lados da Prefeitura ao fundo cul

tural, que este ano somaram R$
857 mil. O Executivo já havia ten
tado derrubar a obrigatoriedade
outras duas vezes, com projetos
de lei que foram retirados antes de
ir ao plenário da Câmara.

No texto da ação, a Prefeitu
ra alega que a lei, sancionada em

dezembro de 2007 pelo prefeito
Moacir Bertoldi (PMDB), fere os

princípios constitucionais da Dis

críminação ou Especialização, do

Equilíbrio e da Exatidão Orçamen
tária. O Executivo entende que
a obrigação do repasse em 9,8%
compromete as finanças do mu

nicípio, que precisa seguir a Lei de

JARAGUÁ DO SUL
A notícia que a Prefeitura ten

ta, pela terceira vez, alterar os va
lores do repasse de recursos do
fundo irritou o Conselho Muni

cipal de Cultura. A presidente da

entidade, Sílvia Regina Kita, sou
be da informação na terça-feira e

ficou decepcionada com a ação.
"A obrigação do repasse é uma

conquista da élasse artística ja
raguaense. Já é a terceira vez que
eles tentam isso; parece que o

Executivo não valoriza a produ
ção cultural da cidade", reclama.

Para Sílvia, se lei for derruba
da, a área cultural da cidade fi
cará a mercê da vontade pessoal
do governante. I'A_ prefeita pode
se comprometer a repassar os

recursos, mas e a próxima admi
nistração? Quem garante que ela

Responsabilidade Fiscal.
"Desde os primeiros levanta

mentos para elaboração de uma

proposta orçamentária, deve existir
grande preocupação com a reali
dade e com efetiva capacidade do
setor público de nela investir de
forma positiva por intermédio do

orçamento", diz o documento.
APrefeitura também afirma que

continuará repassando recursos à

Fundação Cultural, mas a porcen
tagem obrigatória pode colocar em
risco a governabilidade. I�O instituir
tal vinculação, o legislador munici
pal criou elástica cadeia de efeitos
financeiros, que onera, demodo in
suportável, o Tesouro doMunicípio
de Iaraguá do Sul, tornando-o ingo
vernável", afirma o texto.

• Giovanni Ramos "

giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Data: 14/08, 08h30 às 12h

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

m educação Inscrições: 3055-7101
o JOl/e�tlOlento em ações é de nsco e rentabilidade passada não é
garantia de rentabilidade futvra. Na realização de operações com
õerivanvos existe ti possib'üdade de perdas superiores aos valores
investidos.

Souza afirma estar preocupado com a

capacidade de investimento da Prefeitura

Presidente da Função apoia ação
A decisão do Executivo de entrar com uma Adin contra alei

do fundo conta com apoio do presidente da Fundação Cultural,
Jorge Luiz de Souza. Para ele, os recursos para o setor pode
rão ser repassados sem a obrigatoriedade de 9,8% da receita
corrente. 1'0 que nos preocupa é a capacidade de investimen
to do município. A Prefeitura já possui um percentual fixo do
orçamento para saúde e educação, que é correto. Agora, se
nós colocarmos um valor fechado para cada setor, como é que
uma administração vai planejar, investir na cidade? É_ preciso
ter flexibilidade", afirma.

ÓRGÃO RESPONS 'VEL PELO FUNDO QUER MANTER O ATUAL REPASSE

Gonheçao
histórico
do fundo

Conselho critica posição da Prefeitura
irá ajudar a cultura?", comenta.

A presidente do conselho
lembra, ainda, que a PEC (Pro
posta de Emenda a Constitui

ção) 150 deve ser votada ainda
este ano pelo Congresso Nacio
nal e, se aprovada, obrigará os

municípios a investir 1% do or

çamento nos fundos culturais.
A Câmara deVereadores tam-

gue a Lei Federal n° 4.320/1964,
que estabelece normas para
o controle de orçamentos da
União, Estados e municípios.
Para a Câmara, o tema deveria
ser objeto de discussão no âmbi
to Legislativo, através de projetos
de lei municipais.

"Bspero que a prefeita reveja
esta decisão. Ela deve entender
que nós precisamos melhorar o

fundo, aumentar os recursos, e

não derrubar a única garantia",
defende Natália Petry (PSB), pre
sidente da Casa.

Repasse obrigatório
ao fundo é uma

conquista da classe
cultural, diz Sílvia

• Dezembro/2007
Prefeito Moacir Bertoldi
(PMDB) sanciona a lei do
Fundo de Cultura, com
a obrigatoriedade do
repasse anual de 9,8% da
receita corrente.

• Setembro/2008
Uma nova lei altera a

anterior, e define que 50%
dos recursos precisam ser

liberados ao fundo até

março e a outra metade
até agosto.

• Agosto/2009
Prefeita Cecília Konell
(DEM) envia projeto de lei
para derrubar o repasse
obrigatório. Entidades do
setor criticam a proposta.

• Outubro/2009
Prefeita retira o projeto
da Câmara antes de ser

votado no plenário .

• Março/2010
Executivo protocola novo

projeto, semelhante ao de

agosto de 2009.

• Abril/2010
Comissão de Legislação
e Justiça exara parecer
contrário e governo
decide novamente retirar
a proposta

Parece que o Executivo
não valoriza a prcdução
cultural da cidade.

bém foi chamada para prestar
esclarecimentos à Justiça a res

peito. O Legislativo informou

que a lei que obriga o repasse é
de autoria do Executivo e que se-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Carolina Tomaselli
Ficha limpa municipal

Projeto
de lei que disciplina a nomeação

para cargos em comissão no âmbito dos

órgãos dos poderes Executivo e Legislativo
municipal foi protocolado ontem na Câma

ra deVereadores de Jaraguá do Sul. É o Ficha Limpa
municipal, em moldes semelhantes ao que tramita
na Assembleia Legislativa e na Câmara de Joinville.

A proposta é assinada pela bancada.do PT e pelo
vereador Jean Leutprecht (PC do B). Ela proíbe a no

meação para cargos em comissão em 20 circunstân
cias. Entre elas, pessoas que tenham condenação na

Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico ou

Hospital
o não funcionamento do Hospital Municipal

continua polêmico em Massaranduba. Enquanto
o vereador Mauro Bramorki (DEM) fala em aber
tura de uma CPI (Comissão Parlamentar de In

quérito), José Ronchi (PP) cogita fazer uma repre
sentação no Ministério Público contra o prefeito
Mário Fernando Reinke (PSDB) e o antecessor,
Dávio Leu (DEM) que deverá prestar esclareci
mentos na Câmara ainda neste mês.

político, cassação por improbidade e condenação
contra a administração pública, sempre em órgão co
legiado e pelo transcurso de oito anos após a decisão.

Na onda da lei criada para impedir a candida
tura de políticos com ficha suja, um dos autores,
Justino da Luz (PT), conta que foi procurado por
moradores para repetir a ideia no plano municipal.
IIÉ preciso moralizar a coisa pública", defende, lem
brando que proposta segue a linha da lei antinepo
tismo, incluída na Lei Orgânica do Município e que
deve começar a ser cumprida em outubro.

É aquela história. Se o exemplo vem de cima ...

CPI
A abertura de uma CPI não intimida o prefeito.

Pelo contrário. Reinke afirma ser favorável a cria

ção de comissão para investigar o caso e espera
que os vereadores o façam. O tucano ainda pro
voca Bramorski, que lembrou que Reinke era vice
de Leu na gestão passada. "Ele não deve ter lido
a Lei Orgânica e não sabe as atribuições de um

vice-prefeito. Eu nunca pude assumir o Executivo
entre 2001 e 2008", largou.

DIVULGAÇÃO

Agência
A instalação de uma agência da Viacredi no São Luís, a

terceira da cidade, foi comemorada pelo vereador Jaime Ne
gherbon (PMDB). Segundo ele, uma reivindicação antiga da
comunidade e que permitirá aos moradores pagarem suas

contas sem precisar ir aos bancos, já que a cooperativa re

cebe contas tradicionais como luz e financiamentos. Com
à pauta light na primeira sessão do semestre, os vereadores
também comentaram sobre o início das obras de constru

ção de uma escola profissionalizante no bairro, projeto. ini
ciado governo passado.

Precisa
A situação precária do Cemitério Municipal de

Guaramirim volta e meia é levantada na Câmara. Foi
assim na primeira sessão do semestre, segunda-feira,
quando os vereadores aprovaram indicações pedindo
melhorias. Osni Bylaardt (PMDB) sugeriu a implanta
ção deum corrimão nas escadarias do cemitério. Jaime
deÁvila (PT) pediu a pavimentação da rua de acesso e

a compra de um terreno para ampliar sua área.

'Debate
Os candidatos à Presidência da República se en

contram hoje pela primeira vez para apresentar e

debater propostas de governo. Vão partícipar Dilma
Rousseff (PT), José Serra (PSDB), Marina Silva (PV) e
Plínio de Arruda Sampaio (PSOL). Dividido em cin

co-blocos, o debate será transmitido pela TV Band,
a partir das 22 horas, e também pelo portal eBand
www.eband.com.br.

PIERO RAGAZZI

FALA Aí!

Ele estava junto
e não sabia de nada?"
VEREADOR JOSÉ RONCHI (PP),
CRITICANDO o PREFEITO MARIO

FERNANDO REINKE {PSDBj, VICE NA
GESTAo PASSADA, QUE SE ISENTOU
DA RESPONSABILIDADE SOBRE O

HOSPITAL MUNICIPAL

CÉSAR JUNKES

Registros
Ontem, mais dois candidatos a deputado estadual pela região tive

ram o pedido de registro deferido: Carlos Chiodini (PMDB) e Maria Lú
cia Richard (PSC). Outros cinco já tiveram as candidaturas aceitas. Para

hojeprazo para o TRE analisar todos os pedidos, aguardam Caubi Pi
nheiro (PDT), Irineu Pasold (PSDB), Leone Silva (PT) e Evaldo Iunckes
(PT), que sofre pedido de impugnação. Os quatro candidatos a depu
tado federal-Airton Sudbrack (PT), Carlos Dias (PRP), Jean Leutprecht
(PC do B) e Ivo Konell (DEM) - também ficaram para o último dia.

Online
Faltando dois meses para as eleições, mais candidatos da região es-

. tão utilizando a internet para a campanha, Alguns, como o candidato a

deputado estadual Leone Silva (PT), já participava de .redes sociais, mas
agora as transformou em ferramentas da campanha. Carlos Dias (PRP)
aderiu ao twitter eMaria LúciaRichard (PSC) prepara um site oficial. Le
one Silva (estadual) - www.leone13567.com.br - www.twitter.com/leo
ne13567. Carlos Dias (federal) - www.twitter.com/prpjaragua44. Conhe
ça a lista completa no blog Bastidores emwww.ocorreiodopovo.com.br

Especializados em Implante
Dentário e Ortodontia

Tratamentos de CUnica Geral
Clareamento a laser

Laser tera ia para diversas
aplicações na odontologia
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CHARGE

CHUVÂ,FI<\O 'DE
íRINCAR OSOSSOS,
L� ...

NÃoMeFA�1A
MAIS NADA!!!

DO LEITOR

Stammtish:
amigo ou inimigo?

A
o ler as diversas ma

térias publicadas nos

principais meios de co

municação de Jaraguá
do Sul a respeito da Stammtish
de 2010 parei alguns instantes

transmite a essas crianças, gera
ção futura, que essa "droga" cha
mada álcool não parece ser tão
ruim quanto o Proerd tenta pas
sar. Grande parte dos presentes
na festa também participaram

das aulas do Pro
erd e com o passar
do tempo foram se

esquecendo do que
aprenderam e ali
estão consumindo
esses milhares de li
tros de álcool que a

cada ano batem-se

para pensar: essa

grande "Festa dos

Amigos" regada a

tantos milhares de
litros de chope está
mesmo no lugar
certo? Seria mesmo
o centro da cidade
o melhor lugar para
se festejar? Per-

gunto porque ali durante a festa
transitam milhares de crianças
que na sua maioria participaram
ou irão participar do Proerd em

sua escola, onde o mesmo apre
senta aos alunos as várias formas
de drogas, e como preveni-las e

uma delas é o próprio álcool, este
que é grande causador de sérios

problemas familiares e de des

truição da vida humana.
Uma festa como essa com

grande consumo de álcool em via

pública não é o local ideal, pois

"
Seria mesmo o
centro da cidade
o melhor lugar
para se festejar?

"
novos recordes. E o

pior de tudo é que nós que cobra
mos tanto das autoridades e das

polícias maior atitude e rigor no
combate às drogas e maior puni
ção aos motoristas alcoolizados
causadores de tragédias estamos
patrocinando esses eventos. Que
exemplo estamos dando para
nossa geração futura?

Lembremos que "os alcoóla
tras de hoje são os tomadores de

pequenos goles de ontem".

Alexandre FernandesRuysam, bancário

instaurar a volta da fila às 3h, 4h, 5h da madru
gada, o que configura um tremendo desrespeito
á população, ainda mais levando em considera
ção de que se trata de pessoas que precisam de
serviço médico.

EDITORIAL

Novo padrão?
A

Prefeitura de laraguã do Sul adotou

um 'novo sistema' de agendamento de

consultas em dois postos de saúde do

município. No bairro Estrada Nova e

Vila Lenzi doze fichas serão distribuídas por dia

para diferentes grupos e por
ordem de chegada. O'que nem
de longe será uma solução para
acabar com as filas durante a

madrugada e também não será

capaz de diminuir a deman
da pelos serviços de pronto
atendimento dos hospitais.
Enquanto os serviços básicos
não tiverem a eficiência neces

sária, o paciente considerado com quadro não

urgente vai continuar procurando os hospitais
porque sabe que será atendido, ao contrário do

que acontece nos postos de saúde.
Propor atendimento por ordem de chegada é

Com tanta tecnologia à 'dis
posição fica difícil entender a
demora do poder público em
encontrar uma solução para
este problema. O .discurso de
que falta recurso já não é mais
desculpa, quando vemos que
questões básicas não são resol
vidas por falta de vontade. Falar
em um novo padrão é enganar

a sociedade que já convive com a distribuição
de fichas e o desrespeito há décadas. O direito
aos serviços de saúde está garantido através da
Constituição, mas não é difícil comprovar que os

governos ignoram esta lei.

DO LEITOR

Ética na política:
reflexões em ano eleitoral

Nesta eleição,
diga não à

corrupção que
infesta a nossa

política. Ajude o
país a caminhar
em direção
a um futuro
políticomais
transparente.

.

A
cada dia o povo brasileiro tem se mos-

trado mais perplexo com as barbáries
exibidas na mídia e na imprensa em

relação à política nacional: corrupção,
suborno, nepotismo, conchavos políticos.

Enquanto o dinheiro público deveria estar
sendo canalizado para a geração de empregos e

a realização de projetos sociais,
o que vemos é um excessivo des
perdício de recursos emprega
dos nos salários e benefícíos que
favorecem apenas a classe políti
ca' seus parentes e amigos.

Em ano eleitoral, o povo volta
as suas atenções para os candi
datas e tenta, por seus próprios
critérios, escolher os "melhores"
para confiar seu voto. Mas, afi
nal, como saber em quem votar?

A palavra política se refere
à vida em sociedade, às regras
da organização dessa vida e aos

objetivos comuns das pessoas
que vivem em uma comunida
de. A ética, por sua vez, se re
fere ao conjunto de condutas
humanas (valores) que beneficiam ou prejudi
cam a vida em sociedade.

Sendo assim, para que possamos falar em
ética na. política, é preciso que as ações políti
cas

.

estejam voltadas a alcançar os objetivos da

soc�edade, _e a responsabilidade por estas ações
esta nas maos dos nossos políticos.

Sabemos que num sistema republicano
como o nosso, os fins justificam os meios. Para
fazer valer o interesse do povo, o político mui-

,

tas vezes se obriga a assumir compromissos
para alcançar a maioria e transformar um pro
jeto em realidade. Mas tais compromissos só
se justificam quando não tenham como crité

rio o seu próprio interesse PO_I
lítico, pois assim estará sendo

oportunista e imoral.

Ignore as promessas; valorize
as propostas. Ao invés de calar

se, manifeste seu sentimento de

cidadão. Avalie a vida política
pregressa de cada candidato e

aposte na renovação. Não venda
seu voto; ele vale muito mais do

que as benesses oferecidas em

época de campanha.
Nesta eleição, diga não à

corrupção que infesta a nossa

política. Ajude o país a cami
nhar em direção a um futuro

político mais transparente,
mais ético e que possa atender
verdadeiramente aos anseios

da nossa sociedade.
O homem que se entrega à política aspira po

der, mas não pode fazer desse poder uma forma
de dominação social.

"

"

JairPedri, suplente de vl!re�do.r
e corretorde ImovelS
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Em
algumas localidades, a pas

sagem de veículos e pedestres
ficou comprometida já que ruas

foram tornadas par barro e lama.
É o caso da rua Padre Aloízio Boeing, na
Barra do Rio Cerro. Parte da via, despro
vida de pavimentação asfáltica, ficou
intransitável. ''A van não conseguiu su

bir para pegar as crianças para levar à
escola. Um carro ficou atolado. Eu vou

ao trabalho a pé e chego toda suja de
lama", comenta a atendente de padaria,
Sirleide Freire, 32 anos. Há três anos ela
mora na localidade e conta que o pro
blema é comum nos dias de chuva. Com
a casa construída ao lado do rio, a inse
gurança é ainda maior. "Nunca entrou

água dentro de casa, mas já chegou até
a garagem. Dámedo. A gente sempre vai
dormir assustada", revela.

Na manhã de ontem, máquinas da
Prefeitura trabalhavam na distribuição
de macadame na via. Até mesmo os ca
minhões e tratores encontraram dificul-

.

dades para trafegar em meio ao barro.

Já na ruaWolfgangWegee, próxima ao

Parque Malwee, um dos pontos que rece
beu as obras de reconstrução após as en

chentes de 2008, o trânsito também ficou

comprometido devido ao barro e à lama

que predominavam no local.
De acordo com informações da De

fesa Civil, o órgão monitora as regiões
de TifaMartins, Estrada Nova e Três Rios

do Norte, onde o risco de deslizamen
tos é maior. A orientação é para que os

moradores das demais regiões fiquem
em alerta e se notarem novos desmoro
namentos de terra, entrem em contato

pelo telefone 199.

PREVISÃO INDICA
MAIS FRIO E CHUVA

Os meteorologistas preveem presen
ça de nebulosidade e mais chuva para a

região nesta quinta-feira. As temperatu
ras oscilam entre 11 e 16 graus. Já na sex
ta-feira, a tendência é de chuva no início
do dia e sol no decorrer do período, com
temperaturas entre 12 e 16 graus. No

sábado, o sol aparece, mas pode chover
no início do dia. Os termômetros devem

marcar entre 11 e 17 graus.

• Debora Volpi
debora@ocorrelodopovo.com.br
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"
Nunca entrou água
dentro de casa,

mas já chegou até a

garagem. Dá medo.
A gente sempre vai
dormir assustada.

SIRI.EIDE FREIRE

"

7

Rua MaxWilhelm ficou alagada. Alguns motoristas se arriscaram a passar. Nas ruas sem pavimentação, lama causou transtornos

Chuva prejudicou o acesso pelas ruas sem asfalto. Sirleide conta que chega ao trabalho toda embarrada, além de se preocupar com o rio

TREMORES CONTI_NUAM SEM EXPLICAÇÃO DOS ESPECIALISTAS

Prefeitura aguarda relatório da UFPR
Os moradores dos bairros

Três Rios do Norte e daVila Len
zi, que sentiram tremores de ter
ra próximo às casas onde vivem,
continuam sem urna resposta
sobre o que pode ter causado o

fenômeno.
De acordo com o diretor de

projetos da Defesa Civil, Ronis
Roberto Bosse, o órgão aguarda
o resultado de um relatório ela
borado por geólogos do Cenacid

_

(Centro de Apoio Científico em

Desastres, da Universidade Fe
deral do Paraná), que visitaram
a área. A previsão é de que na

próxima semana o laudo seja en
viado para Jaraguá do Sul. "Não
ternos novidades. Precisamos

aguardar o resultado dos estudos
desses especialistas", afirma.

Os primeiros estrondos fo
ram sentidos no dia 28 de março
deste ano, no bairro Três Rios do

Norte, na localidademais conhe
cidaporTifaTheilacker. Morado-

TE P

Chuva causa transtornos
e preocupa osmoradores
Ruas desprovidas de pavimentação foram tomadas por lama e barro

JARAGUÁ DO SUL

A chuva intensa que caiu ontem
deixa moradores e profissionais
da Defesa Civil em alerta.

res da região relatam ter ouvido
barulhos muito fortes e terem

sentido a terra treme�. Em algu
mas casas, moradores dizem que
objetos, corno perfumes, chega
ram a cair das prateleiras. A De
fesa Civil estima que o fenômeno
tenha ocorrido em urna região
que abrange 43 residências.

Emmaio deste ano foi instala
da na localidade urna estação me
teorológica móvel. O equipamen
to serve para medir quantidade de

chuva, velocidade do vento, pres
são atmosférica, umidade relativa
do ar e a temperatura.

PIERO RAGAZZI

Motivo dos tremores de terra ainda é desconhecido
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Empório aposta nas cestas com cervejas e vinhos para
chamar a clientela e vender muito no Dia dos Pais

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 5 de agosto de 2010

a melhor do ano para este tipo
de comércio. Em 2010, segundo
Gaist, a expectativa de crescimen
to das vendas frente a 2009 fica na
altura dos 5%. Grande parte desse

percentual está atrelada à procura
constante por um produto especí
fico: as camisas. Elas são as mais

requisitadas pelas filhas e esposas.
Já na "loja de Josiane Men

garda, a oferta é para a clientela

que pretende escolher um mimo
diferente, sem nada de roupas.
As cestas com cervejas e vinhos
costumam ser as campeãs de

procura e se tornaram a princi
pal aposta de lucros do empório.
Quem preferir, pode montar o

kit, ou, então, levar para casa os

agrados prontos.

NA PESQUISA

Em dúvida, a dona de casa Nair

C M

Sábado legal é incentivo

"
Acho que vou comprar

roupa, nós, as
mulheres, sabemos das
"necessidades deles .

.

NAIR BALBINOT

"
Balbinot, 35, ainda não definiu o

presente domarido. Este é o primei
ro Dia dos Pais dele e a lembrança
não será surpresa. IINa sexta-feira
vamos sair juntos e escolher. Acho
que vou comprar roupa, nós, as

mulheres, sabemos das necessida
des deles", explica.

A auxiliar de produção Ma
rilene Caldas, 22, tem a mesma

opinião. Ontem, fez algumas
pesquisas, porém a dúvida ain
da prospera. A intenção é ad

quirir um artigo na faixa dos R$
100 para o pai e outro, na mesma
proporção, ao esposo. Em ambos
os casos, a tendência é que ele

seja uma vestimenta. Quanto à

proximidade da data, ela comen
ta: "assim o tempo necessário para
esconder fica menor".

DIA DOS P IS

Filhas e esposas estão
embusca de presentes
Movimento deve, se intensificar significativamente a partir de amanhã
JARAGUÁ DO SUL

Se o frio e a chuva têm feito
você desistir de sair de
casa, prepare-se; o fim de
semana será de correria
geral no comércio.
_,

-

Eorque,
mesmo já sendo

uinta-feira, a movimenta
ão de filhos e esposas em

usca dos presentes para o

Dia dos Pais permanece desacelera
da. No entanto, os lojistas esperam
um cenário totalmente diferente

para amanhã e sábado. De acordo
com- Gelson Gaist, proprietário de
um estabelecimento especializa
do em roupas e acessórios mas

culinos, as filas são comuns neste

período. IITem cliente que chega a

esperar do lado de fora", comenta.
Por isso, a data é considerada

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br Em loja de roupas masculinas, as camisas são as mais requisitadas

DIREITOS
Exüa sempre a nota fiscal

Ao c_?mpraro presente doDia dos Pais, assim como qualquer outro produto, os consumidores?ao podem esquec:r da nota fiscal. O documento é imprescindível no caso de trocas e

�be� evita a.s?�ega��o. Vale lembrar que substituições são exigidas apenas no caso de de
feitos Ja nas aqueçoesVIa rntemet, elavale, ínclusive, quando o itemnão agradou o comprador.

Inspirado no Dia dos Pais, em agosto, o Sábado Legal será realizado nesta semana. Ele é
uma iniciativa da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Iaraguá do Sul e envolve amaioria
dos estabelecimentos associados à entidade. Uma vez por mês, os comerciantes fecham as

portas apenas às 17h com o intuito de incentivar as compras por parte dos consumidores,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DIA DOS PAIS

Lojistas querem
vender 5% mais

Geral

Wanderlei
Passold: sábado
todas as lojas
estarão lotadas

Segundo a CDL, os comerciantes estão confiantes
JARAGUÁ DO SUL

I Mesmo sem ainda ter
.

presenciado o tradicional
corre-corre dos filhos à
procura dos presentes
dos pais, o comércio não
desanimou.

Pelo
contrário. Segundo

Wanderlei Passold, pre�
sidente da CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas)

de Jaraguá do Sul, a expectativa
é de que a data provoque nú-

. meros superiores aos registra
dos no mesmo período de 2009.
A estimativa chega aos 5%. Na

temporada passada, o incre
mento frente a 2008 alcançou os

4% no município.
Atrás do Natal e do domin

go das Mães, a comemoração
disputa a terceira colocação no

ranking das melhores épocas do
ano com o Dia dos Namorados e

Nos primeiros sete
meses de 2010, houve
um incremento de
50/0 nas vendas do

comércio jaraguaense
no comparativo
com o mesmo

período de 2009.

'E-commerce
movimentará
RS 590 milhões

No Dia dos Pais de 2010, o

comércio eletrônico no Brasil
também deve crescer. A expec
tativa é de que as vendas au-

.

mentem 35% frente aos regis
tros de 2009. Em valores, são

esperados negócios na' altura
dos R$ 590 milhões. Entre os

presentes prediletos dos filhos
nas compras via internet estão

produtos de maior valor agrega
do. A lista tem televisores, apa
relhos de som e DVD, câmeras

digitais, MP3 players e artigos
de informática. Os gastos mé

dios ficam na,altura dos a$ 370.

o das Crianças. Tudo depende do

segmento. De qualquer forma,
avisa Passold, o próximo sábado
será de movimentação intensa.

"
OSPCéuma

ferramenta importante
para o lojista.

Nossa orientação
é que os regi�tros
sejam rápidos.

WANDERLEI PASSOLD,
PRESIDENTE DA (DL

"
Além do costume dos con

sumidores de deixar as compras
para o último instante possível,
há outro agravante. Dessa vez,
o calendário foi desfavorável. "O

quinto dia útil de agosto é na sex

ta - feira, o tempo após o pagamen
to ficou curto", complementa.

,

Inadimplência se mantém estável
EmJaraguá do Sul, 6 SPC (Serviço deProteção ao

Crédito) tem umamédia de 1,3mil registros provo
cados pelo não pagamento de dívidas a cada mês,
Porém, o índice o reabilitação do poder de compra
parcelada dos consumidores chega a quase 80%.

De acordo com o presidente daCDL, a inadím-

plência vem se mantendo estável na cidade. Por
isso, a orientação da entidade é que os lojistas
recorram ao sistema em, no máximo, 30 dias

após o vencimento das contas. Assim, é possí
vel evitar o aumento das dívidas dos clientes e

incentivar a recuperação dele .• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

PLANO DE QUALIFICAÇÃO ENVOLVE VENDEDORES E LíDERES

GOL capacitou
mais de 220
trabalhadores
Desde março até �gora, a

Câmara de Dirigentes Lojistas
de Iaraguá do Sul já capacitou
222 trabalhadores do comércio.
O curso faz parte de um plano
de qualificação que ainda deve
envolver outras 175 pessoas até
o fim de 2010. No próximo ano,

devem ser 600 os beneficiados.
Conforme Wanderlei Passold,
o treinamento é fundamental

para melhorar o desempenho
de vendedores e líderes e, assim,
aumentaros lucros no segmento.

Apenas nos 911 estabeleci
mentos associados à entidade
são 8,5 mil funcionários. "Os
consumidores estão cada vez

mais exigentes. Precisamos estar
preparados", enfatiza o presíden- Capacitação dos
te da CDL. Para participar da íní- trabalhadores
dativa, basta entrar em contato é considerada

pelo telefone (47) 3275-7070. O imprescindível
custo das aulas é dividido entre a por associação
instituição e os altmos. .

. . . . . .. .. .

"Se o comércio fosse uma
empresa só, seria a segunda
maior empregadora de

Jaraguá do Sul".

Incremento no
Estado deve
ser de 5,5%

9

Em pleno momento de recu

peração econômica, o Dia dos Pais
serve de alavanca para as expec
tativas do comércio catarinense.
De acordo com a Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas do
Estado, em 2009 houve uma retra

ção de 1,4% nas vendas durante o

mês de agosto. Porém, neste ano, a
situação deve se inverter.

A entidade espera um incre
mento de 5,5% nos negócios em

comparação ao mesmo período
do ano passado. Além disso, tam
bém estima que os gastos médios
dos filhos fiquem em tomo dos
R$ 100. Essa conta vem, princi
palmente, da aquisição de roupas,
calçados e perfumes. No entanto,
espera-se que a procura por TVs
de LCD continue aquecida devido
às facilidades de pagamento ofere
cidas pelos lojistas. De acordo com
a FCDL de Santa Catarina, as con
dições de prazo e parcelamento são
consideradas atrativas. Por isso, os
presentes podem agradar não só os

pais, mas a família inteira.
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Um dos objetivos é asfaltar ,as principais ruas do Centro
GUARAMIRIM

Um cronograma repleto
de melhorias para impedir
alagamentos. Pois, na
falta de infraestrutura

-

adequada, a chuva se

transforma em sinônimo
de enchente e prejuízo.

Contudo,
esse trabalho faz

parte de um planejamen
to de longo prazo. E de
acordo com a Prefeitura

de Guaramirim, o objetivo dessa
maratona de obras está voltado

Resultado
das obras
de melhorias
.Ainda na rua 28 de Agos

to, próximo à antiga estação
ferroviária, se localiza um

dos pontos exemplificados ,

como resultado das obras de
melhorias. Segundo Neto, os

moradores e os comerciantes
não sofrem mais com acúmu
los de água.

"Os tubos eram pequenos e

passavam abaixo dos terrenos

de casas. Por isso, colocamos
a tubulação de 80 centímetros
abaixo da Praça do Expedicio
nário com escoamento senti
do aos trilhos", explica. A obra
custou R$ 15 mil.

Até dezembro as obras de
vem ser finalizadas contem

plando a limpeza e amplia
ções dos tubos nos acessos

próximos à Secretaria de Saú
de e ao cemitério municipal,
com custo de R$ 200 mil.

para pavimentar oito quilôme
tros das principais estradas do
Centro da cidade. Tudo isso deve
acontecer a partir de janeiro do

próximo ano.

Como se pode observar no en
troncamento das ruas 28 de Agos
to, Antônio Zimmermann e Gerô
nimo Correa, tubos estão sendo
retirados e limpos para em segui
da corrigir o alinhamento dos ca

nos. Caixas de concreto também
vão ser colocadas abaixo da pas
sagem da água para acumular a
areia e evitar a vazão nas estradas.

No entanto, essa é a primeira
etapa de uma tarefa longa. Con
forme o secretário de Infraestru-

tura, Rodolfo Jahn Neto, em se

tembro dois caminhos formados

por tubos de PVC de 80 centíme

tros, da rua Athanásio Rosa até a

BR-280, vão ser abertos para es

coar a água no rio Itapocu.
Esses tubos são feitos de ma

terialliso, o que possibilitamaior
fluxo de água. "90% das tubula

ções estavam entupidas, colo
camos cinco caixas de concreto

aramado para limpar o acúmulo
de areia", complementa o secre

tário. Nesse ponto, o governo in
veste R$ 450 mil.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

No entroncamento das vias centrais, escoamento de água é corrigido

SEGUNDO PREFEITURA, OBRAS NO AVAí ESTÃO EM FASE FINAL

Sem acúmulo de água nos bairros
A Secretaria de Infraestrutura

também trabalha para conter os

alagamentos nos bairros. A obra
mais extensa acontece na rua Al
dano JoséVieira, no Avaí. Confor
me o secretário, uma galeria de

tijolos foi substituída por tubos,

de 80 centímetros de diâmetro.

"Agora podemos fazer a manu

tenção dos tubos quando for ne
cessário", enfatiza. A Prefeitura
desembolsou R$ 60 mil.

Na programação, ainda estão
os bairros Guamiranga e Bana-

Inseto invade plantações de palmáceas em Guaramirim

Estudo para controlar
a praga das palmeiras

GUARAMIRIM
Desde o começo deste ano,

a Secretaria de Agricultura e Pe

cuária de Guaramirim pesquisa
o ritmo de proliferação do bro

ca-de-olho-das-palmeiras, cujo
nome cientifico é rhínchophorus
palmarum. Considerada a praga
das plantações de palmáceas, o
inseto tem incomodado alguns
produtores rurais domunicípio.

Por isso, o engenheiro agrô
nomo da Prefeitura,Alan Ferraz
Lemke, desenvolveu uma ar

madilha ecológica para atrair o
inseto, e assim descobrir qual é
a época do ano que a praga se.

prolifera acima do normal. Esse
trabalho acontece na Fazenda
Guarantã, localizada no bairro
Quati, em uma área de 100 hec
tares. A cada oito dias é feita a
coleta do que foi capturado.

Conforme o engenheiro, a

armadilha é feita de três garra-

fas plásticas, encaixadas uma

na outra. Nesse recipiente são
colocados pedaços de cana-de
açúcar ou palmeira para atrair o
inseto. "As vantagens dessas ar
madilhas são o baixo custo para
o agricultor e elas ainda não

agridem o meio ambiente por
não ter agrotóxico", salientou.

Em dezembro, o resultado
do estudo será divulgado pelo
governo municipal. Os agricul
tores interessados em partici
par da pesquisa devem entrar

em contato com a Secretaria de

Agricultura e Pecuáriapelo tele
fone (47) 3373-0247.

DIVULGAÇÃO

nal do Sul. Cada localidade deve
receber 350 tubos novos. Tudo
isso custando mais R$ 160 mil. O
acesso principal da comunidade
Iacu-Açü recentemente foi ater-
rado também com o objetivo de futura
acabar com os alagamentos. ' , . , .. ,

� ... ���-'---""""-
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Licença de 180 dias deve
valerpara todas asmães
Benefício aprovado no Senado propõe alteração na lei de licença-maternidade

I f \ ..--",.,

." \ \ \".) ..
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,
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As mães trabalhadoras podem
ter dois meses a mais para cuidar
dos filhos' recém-nascidos.

Omotivo
é uma mudança na Lei

11.7?0/08, que regula a licença-ma
ternidade e será analisada pela Câ
mara dos Deputados nas próximás

sessões. O projeto, aprovado no Senado em
dois turnos, propõe a obrigatoriedade de

uma licença de 180 dias - e não 120, como

Vigora atualmente nas empresas públicas e
privadas.A autora da proposta, a deputada
ÂngelaPortela (PT-RR), afirma que amedi

da vaimelhorar o rendimento dasmães na

volta ao trabalho.

Atualmente, a opção de ficar dois me

ses a mais em casa só vale para as mu

lheres que trabalham em empresas ca

dastradas no programa federal Empresa
Cidadã, regulamentado em dezembro de

2009 pelo Decreto n° 7052. Neste modelo,
sessenta dias a mais podem ser concedi

dos se a prorrogação for solicitada pela
funcionária até o final do primeiro mês

após o parto. O Empresa Cidadã, no en

tanto, só era acessível para instituições
em regime de lucro real, o que englo
ba apenas as de grande porte e exclui a

maior parte das empresas do país.

_
MENOS BUROCRACIA

Agora, se o novo programa for apro

vado, seis meses passam a ser a licença
padrão. "O Empresa Cidadã não teve um

resultado tão bom quanto se esperava.

Era muito mais lógico o governo estender
- diminui a burocracia e simplifica o pro
cesso. Agora, é claro, temos que adminis
trar as mudanças", explica o presidente
da Acijs (Associação Empresarial de Iara
guá do Sul), Durval Marcatto Junior.

Ele' explica que cada caso tem suas

particularidades. A empresa não deve

ter os custos aumentados porque o sa

lário das trabalhadoras durante a licen

ça é pago pelo governo e um período de

tempo maior beneficia a criança. Omaior

transtorno - além de o problema que a

empresa tem para substituir a funcioná

ria, quando esta tem um cargo relevante

- seria para a própria mãe. "As coisas mu

dam muito em seis meses, e nesses casos

há uma defasagem. Quando ela retorna,

é preciso se reintegrar", consideraDurval.
Na Câmara dos Deputados, a proposta

precisa ser aprovada em dois turnos com

308 votos. Se não for modificado, segue

parapromulgação - do contrário, o projeto
deverávoltar ao Senado para nova votação.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreIodopovo.com.br. ..... � � : : : .

"
o Empresa Cidadã não teve um
resultado tão bom quanto se

esperava. Era muito mais lógico
o governo estender - diminui
a burocracia e simplifica o

processo. Agora, é claro, temos
que administrar as mudanças.

DURVAl MARCATTO JUNIOR,
PRESIDENTE DA ACIJS

"
PIERO RAGAZZI
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Medida favorece relacionamento mãe-filho, que terão mais tempo para ficar junto, mas pode prejudicar a volta ao trabalho

AUMENTO NA TARIFA TERÁ IMPACTO TAMBÉM NAS EMPRESAS

Conta de energia fica mais cara
O aumento na tarifa de energia

pode acabar prejudicando o consu

midor duas vezes. Além do reajuste
médio residencial de 8,94%, a alta de

10,89% no reajuste das empresas tem

chance de ser repassada aos jaragua
enses, caso as empresas não consigam
absorver os custos extras.

As tarifas da Celesc, cujo índice de

reajuste ficou em umamédia de 9,85% -

pouco abaixo do solicitado pela empre
sa, de 11,53% - tiveram alta com autori

zação da Aneel, a Agência Nacional de
Energia Elétrica. O mais alarmante, no

entanto, é que o reajuste alcançou um

nívelmaior que a inflação, já que o IGP

M (Índice Geral de Preços-Mercado)
deve fechar em 5,39%.

A consequência é o aumento do

preço nos produtos fabricados por

empresas que serão prejudicadas pela
alta verificada na tarifa. "Em cada

empresa, o custo da energia repre
senta um percentual em cima QO
produto - então, o impacto é maior

em metalúrgicas, por exemplo. E

estar acima da inflação torna tudo

mais complicado", explica Iürgen lo
esting, diretor de negócios da Apevi
(Associação das Micro e Pequenas

Empresas doVale do Itapocu).
O presidente da Associação, Edson

Schrnidt, acredita que não há outra ma

neira a não ser repassar os custos para o

consumidor, já que pouco pode ser feito

para que o aumento seja anulado dentro
da própria empresa. "Já fazemos todo o

racionamentopossívelparadiminuircus
tos, e opercentual é bastante significativo.
Não existe outra forma de compensar",
admite. Os aumentos ainda não foram

analisados pelas empresas, e devem ser

sentidos em intensidades diferentes em

cada área. A nova tarifa de energia passa
a valer apartir de sábado.

CASSULJ
A'UDITORES
INDEPENDENTES

A CASSULI AUDITORES INDEPENDENTES 5S

oferece as seguintes vagas:

AUXILIAR DE AUDITORIA:

Auxiliar nos trabalhos de auditoria externo de

demonstrações financeiros e operacionais.
· Cursondo ensino Superior em Ciências Contábeis.
, Necessário estar Cursando Ciências Contábeis.
· Preferência possuir carro próprio.
· Remuneração: compatível com o mercado (a negociar),

AUDITOR PLENO
· Experiência em auditoria de demonstrações financeiras
e operacionais em médias e grandes empresas.
· Formaçõo Superior em Ciências Contábeis
· Desejável conhecimento em Normas Internacionais

(IFRS)
· Preferência possuir corro próprio.
· Remuneraçõo: compatível com o mercado (o negociar) .

Interessados contatar Qq fQ.n� .(;47;) .3�7.�.6� 18 Ç>U eqyJgr c:u.r:�í�l!19� para franciele@ca.ssuliovditores.com.br.
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Muito utilizados nas décadas de 40 e 50, elementos
vazados voltam com mais opções de cores emateriais

Os cobogós conheceram seu auge durante as

décadas de 40 e 50 e hoje conquistam espaço
em obras de arquitetos contemporâneos

Blocos de cimento (linha Soleil, da Revelux)
podem ser aplicados como separadoresde ambientes,

aproveitando a iluminação existente entre eles

uem é que não se lembra dos elementos
vazados feitos de comento e cerâmica es

maltada, muito presentes em construções
.... antigas? Anos depois eles ganham novos

desenhos e estão repaginados, com novas cores

e materiais, e estão conhecidos com um nome

mais simpático: cobogós.
Inicialmente feito com cimento, o cobogó

passou depois a ser criado a partir de outros ma
teriais, como cerâmica, gesso e vidro. A finalida
de desta peça é proteger o espaço permitindo a

passagem de luz e ventilação natural. Os elemen
tos vazados conferem privacidade a ambientes
muito abertos e podem ser utilizados no Iugarde
paredes externas, personalizando o ambiente.

Os cobogós conheceram seu auge durante as

décadas de 40 e 50 e hoje conquistam espaço em

obras de arquitetos contemporâneos. Diferente
do- que aconteceu há algumas décadas, quando
ficaram relegados a ambientes como garagens e

áreas de serviço, os elerrientos vazados podem ser

usados nos mais diversos ambientes, seja para a

parte interna ou externa da casa. Ao barrar parte
da luminosidade, esta opção arquitetônica cria
texturas diferentes para a edificação, que mudam
ao longo do dia conforme a incidência do sol.

De acordo com o vendedor da loja Breithaupt
Materiais de Construção, Nilson Fernandes, os

modelos de cerâmica e de vidro são os mais pro
curados por aqueles que buscam o material para
garantir um toque de charme ao ambiente. No

Breithaupt, o primeiro custa R$ 1,20 a unidade,
enquanto o segundo é mais caro, sendo vendido
a R$ 12 a peça.

Fernandes destaca que, embora possam ser

encontrados hoje em uma maior diversidade de
cores e materiais, os tradicionais elementos va-

-

zados de cerâmica continuam sendo os mais re

quisitados. De acordo com ele, esta opção pode
.ser encontrada no formato reto ou angular. liAs

pessoas preferem o angular porque evita que a

água da chuva fique parada sobre a peça. Acaba
sendo uma vantagem em uma cidade de clima.
úmido como a nossa", acrescentou.

. FLORISA
! H _ •. k; I Lrr"Q �

- Flores e plantas artificiais e naturais
- Mudas de Dores, plantas e frutíferas

- Moveis para jardim,jardinagem e paisagismo

:'�A47) 3371-0515 i 3371-814"6
,

.

www.floresflorisa.com.br

PISOS
. Pisos Laminados e Térmicos

,--

Rua João Januario Ayroso, 10· sala 01 'Centro
global plsos@yahoo com br

Projetos
Personalizados
Revestimentos

r

Louças

teMetais

SAIBA MAIS
O cobogó é o nome dado

em elementos vazado feito em

cimento, criado em Recife. Seu
nome deriva das iniciais dos três

engenheiros: Amadeu Oliveira

Coimbra, Ernest .August Boeck
mann e Antônio de Góis, que re

gistraram a patente em 1929.

Elementos vazados podem ser usados nos
mais diversos ambientes, permitindo a passagem de
luz e ventilação natural, mas garantindo a privacidade

("'\ �
...

l12 X R$ 149,90) (
'I.

Colchõo de Mola LFK VENHA CONfERIR

l�De 07/08 a 21/08, l:
Tecido composto por fibras

naturais de Bambu
Cotton íons de Prato

Pillow Tap de 10em de viseoelóstico
Trotamento com Antiõcaro e Bay Gard

Altura 32cm e largura 1,58 mts

Totol à visto RS 1798,80

Jaraguá do Sul· se
Barra do Rio Molha - 47 3376.2280

Vila Rau - 473370.9746
Ana Paula - 47 3376.2194

schroeder- 47 3374.5308Tudo em até I
I

�V sem iuros no cheque,
A cartão ou carnê

-

COlchoesSensor
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Pedras filetadas podem ser usadas em áreas internas ou externas.

Rusticidade do revestimento pode variar conforme a colocação dos filetes

lez
•

erequ

Marcel Heineekde Campos
CREA088202·7 419932-4880 .

Fernanda Longo
CREA077074-4 4191928150

LONGO+
HEINECI<
ARQUITETURA E INTERIORES

_ www.'Iongoh.emed<.'btJgspotcom

Pedra canjiquinha garante toque de rusticidade a ambientes dos
mais diversos estilos

Depois
de ficarem a�

guns anos esqueci

das, as pedras can

jiquinhas voltaram

com força total em fachadas

ou paredes internas, muitas
vezes sendo empregadas em

apenas alguns detalhes.
Os filetes são instalados

em camadas, umas sobre as

outras, e podem ser aplicados
de duas formas: deixando à
mostra o lado bruto ou semi

polido. "Como existem estas

duas opções, a rusticidade

do revestimento pode variar

conforme a colocação dos

filetes", comenta o arquite-

to Edson Lima. A fixação das

peças é feita com argamassa

específica direto na parede,
utilizando-se juntas secas.

Muito utilizado entre as dé

cadas de 50 e 70, o filete canji
quinha ou califórnia cai muito

bem em ambientes de estilos

variados. Além disso, o projeto
de iluminação com pontos de luz

focados especialmente no con

junto de filetes o dá um charme

extra ao ambiente, evidenciando

a textura do revestimento.

"O elemento permite criar

um efeito visual interessante

ao receber luz natural ou luz

artificial direcionada, tanto

na fachada quanto dentro de

casa", explica. Segundo Lima,
o revestimento combinamuito

bem com alvenaria, ferro, ma-
o deira e vidro, garantindo um

toque de aconchego e requinte
ao ambiente.

Os tipos de pedra mais utí-
o

lizados para são: pedra são

tomé, arenito, pedra goiás,
pedra mineira, pedra madei

ra' pedra ferro, mármores e

granitos. Na região, a são tomé
branca e amineira clara são as

mais procuradas. A profundida
-

de dos filetes pode variar de 3 a

5 centímetros e o comprimento,
de 30 a 40 centímetros.

MANUTENÇÃO
Além beleza e requin

te que oferece ao espaço,
o filete canjiquinha tem

a vantagem da fácil ma

nutenção. Lima destaca

que a limpeza pode ser

feita apenas com um

jato d' água e que a du-
o

rabilidade deste revesti

mento é superior ao da

madeira, especialmente
em uma região de clima

úmido como a nossa.

Rodovia SR 280 - Km 56 - Guaramirim/SC 1(47) 3373-0490 I 3373-4896

site: www.harmoniamoveis.com.br I e-mail: harmonia.moveis@terra.com.br
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
SÁBADO 1ERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRASEXTA-FEIRA

CharlesZimmermann,
escritor

CarlosHenrique LuizCarlosAmorim, PatriciaMoraes,
Schroeder, escritor Escritor eeditor jornalista

Ela queria ser, não estar

Se
naquele breve olhar ele tivesse visto

com atenção, nada teria acontecido.
Ou, pelo menos, tudo seria diferen
te. Ela não tem dúvida de que agiria

de outra maneira. Mas, não, não foi assim,
infelizmente.

Infeliz ela ficou ao se perceber cami
nhando sozinha pela calçada inundada pelo
vento que parecia transformar cada poro
em um corte na pele. Ele andava logo ali, na
frente, com as mãos em ges
tos e a face em sorrisos. Os

passos dela, pouco a pou
co, diminuíam a velocidade
como quem tenta descobrir
a distância possível.

Ele nem notou, disse.
Precisava entreter aqueles
que contavam histórias e riam em constân
cia. Ela notou, mas preferia ter deixado a

sensação se perder junto com a frieza do ar.

Não deu. Deu é para sentir tudo, detalhe por
detalhe visto e revisto na intensidade.

A intenção era permitir ir embora. Talvez
até tivesse conseguido, não fosse naquela
noite, naquele dia. Ela precisava dele. Ele não

precisava dela. Foram as atitudes que sugeri
ram pouca preocupação com o bem estar. Ah,
como ela gostaria de ter deixado passar.

o ano de 1822
Um livro que desvenda os acontecimen

tos históricos com uma metodologia sem fa
lhar. O livro 1822 pretende mostrar que país
era este que a corte de D. João deixava para
trás ao retornar a Lisboa, em 1821. Vai falar
do Grito do Ipiranga, das enormes dificulda
des do Primeiro Reinado, da abdicação de D.

Pedro, em 1831, sua volta a Portugal para
enfrentar o irmão, D. Miguel, que havia usur

pado o trono, e a morte em 1834.

Ela pretendia abraços, mãos dadas,
café da manhã em parceria. Mesmo com

rodas em volta a conversar, queria apenas
se sentir prioridade. De nada adiantaram
as perguntas sobre o ir e o vir. Algumas pa
lavras resolveriam, talvez. Que tal: como é
bom ter você aqui?

Não, ele não se lembrou. O acordar tinha
outra pauta. Depois da calmaria, veio a eufo
ria. A tranquilidade era pelos outros. A pressa

era pelos outros. Esqueceu
de ver o cansaço dela. O es

forço idem. Tudo possuía
aura de obrigação naquele
momento. Esqueceu tam

bém de ver que o espaço fal
tou. Não, ela não negou por
negar. Enganou-se ele.

A dor sentida no corpo pouco efeito teria,
não fosse aquele o dia. Ela se misturou, me
tamorfoseou. Não foi só dor. Ele não com

preendeu nada. Sim, tudo chocou, revoltou.
Deu tudo errado como somente às vezes

dá. Ele esqueceu, não percebeu e achou es

tar certo. Ela queria mãos dadas, boa noite,
olhar de cumplicidade. Ela igual, não dife
rente. Queria ser, não estar.

Acadelinha
Natashafoi

abandonada nas

ruas. Mas·graças
à leitora Bianca
F. Konell agora

ela tem um lar e é
muito amada por

sua família.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, l5h50, l7h40,
19h30, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• Salt (Leg) (15h, l7h, 19h, 2lh - todos os dias)

• Cine Shoping 3
• Encontro Explosivo (Leg) (14h30,
l6h40 - todos os dias)

• Eclipse (Leg) (19h, 2lh30 - todos os dias)

JOINVILLE
ii Cine Cidade 1
• Toy Story 3 (Dub) (14h20 - sex, sab, .dom)
ti Eclipse (l.eg) (16h30, 19h, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, l5h50, l7h40,
19h30, 2lh20 - sex, sab, dom)

• Cine Mueller 1
• Salt (Leg) (14h15, l6h45, 19h15,
2lh45 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Encontro Explosivo (Leg) (16h20,
2lh20 - todos os dias)

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

• Cine Mueller 3
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, l6h,
l8h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Salt (Leg) (14hl0, l6h40, 19h,
2lhl0 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20,17h,19h20,2lh20

- todos os dias)

LANÇAMENTOS

• kellyerdmann@gmail.com

• Cine Garten 3
• Encontro Explosivo (Leg) (13h40, l6h20,
19h10, 2lh40 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Querido John (teg) (19h30, 2lh50

- todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, l6h30 - todos os dias)

• Cine Garten 5 .

• Eclipse (Dub) (13h30, l6hl0,
l8h50 - todos os dias)

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

• Cine Garten 6
• Predadores (Leg) (22h - todos os dias)
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, l6h,
l8h, 20h - todos os dias)

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

• Cine Neumarkt 2
• Salt (Leg) (14hl0, l6h40, 19h,
2lhl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h20,
l7h, 19h20, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Predadores (Leg) (19hl0, 2lh50 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, l6h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Encontro Explosivo (Leg)
(13h40, l6h20, 19h10, 2lh40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Eclipse (Dub) (13h30, l6hl0, l8h50 - todos os dias)
• Eclipse (Leg) (2lh30 - todos os dias)

NOVELAS

,�.,'·�'��t,·�'f;?�'�,".>!

Missão verde

ESCRITO NAS ESTRELAS
Sofia diz a Ricardo que fez cópias das joias de

Francisca. Jane tenta disfarçar o incômodo quando
Ricardo diz que convidou VitóriajViviane para sair
com eles. Gilmar mostra para Jofre os documentos
falsos que fez para ele. Mateus observa Zeca e sua

turma se aproximarem do táxi de Calixto. Dentinho
entrega para o chefe outra carta misteriosa. Mar
celo, o advogado de Ricardo, conversa com Jane
sobre o divórcio. Beatriz e Sofia veem José fazendo
anotações em um bloco e pensam em uma forma
de apanhá-lo. Jardel se irrita por não conseguir falar
com seu amigo misterioso. Ricardo conversa com
Marcelo sobre o contrato que VitóriajViviane vai as
sinar. Vicente avisa que Jane está indisposta e leva
VitóriajViviane para fazer uma ultrassonografia.

Em 2003, o subtenente do exército ameri
cano Roy Miller e sua equipe são designados
para achar armas de destruição em massa

supostamente guardadas no deserto do Ira

que. Mas, indo de um lugar cheio de arma

dilhas e trincheiras a outro, os homens es

barram em uma farsa que muda o propósito
da missão. Agora Miller precisa vasculhar os
serviços secreto e de inteligência escondidos
em terra estrangeira para encontrar respos
tas que acabarão com um regime nocivo.

TITITI
Desirée revela que seu vestido foi criado por

Victor Valentim. Amanda pega carona com Jorgito,
Mabi convida Luti para uma exposição e Valquíria
fica com ciúmes. Gabriela afirma a Luti que Valquí
ria está gostando dele. Jacques tenta conseguir
a atenção de Suzana. Edgar se incomoda com o

jeito como Luisa fala com Camila. Nicole se anima
ao saber que Jorgíto ficou interessado em Desi

r�e. Ariclenes visita Cecília. Luti fica empolgado
com os elogios que Suzana faz a Victor Valentim.
Ariclenes comemora o sucesso de Victor Valentim
com Marta, Nicole e Desirée. Jacques Leclair afi�
ma que vai descobrir quem é Victor Valentim. Edgar
tenta terminar seu romance com Luisa.

PASSIONE
Gemma acusa Clara de atentar contra a vida

de Totó. Fred planeja impedir que Saulo vá para a

Itália. Gemma fala com os policiais sobre o tncêndlo
no celeiro. Fred manda uma mensagem para Stela
pelo celular de Agnello para marcar um encontro.
Gemma consegue os documentos sobre a inves
tigação do incêndio no celeiro do sítio. Melina se

desculpa com Diana na frente da famnia e aproveita
para anunciar que marcou a data de seu casamento
com Mauro, surpreendendo o noivo. Saulo afirma a

Noronha que vai à Itália para revogar a procuração
que Totó deu a Fred. Stela chega a um bar e fica
assustada ao encontrar Fred no lugar de Agnello.
Gemma mostra para Totó o documento que recebeu
da polfcia afirmando que o incêndio no celeiro foi
criminal e Clara fica apavorada.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Diana grita de dentro da carroceria e Jaca,

finalmente, ouve. Jaca tenta abrir a porta de trás,
que está trancada com cadeado. O caminhoneiro se

aproxima. Jaca e o caminhoneiro lutam.
Jaca dá com a chave de roda na cabeça do" ho

mem, que cai, desacordado. Jaca pega as chaves no
bolso do caminhoneiro e salva Diana. Arminda deixa
claro para Bruno que se ele não conseguir recuperar
o tempo perdido em relação às obras, ela vai ter que
intervir na área dele. Teixeira vai até a loja de Karina
e convida Célia para um passeio. Jaca vai com Diana
até o escritório de Arminda. Ele conta para executiva
o perigo que enfrentou para trazer Diana.

_ •• - .---. • .i : ; :-. I , , '.' I : � -' • (Oresumo dos capítulos é de responsabilidade sJ?? 5lJl}i�Qt'?ê); _
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Não queira fazer muitas coisas de

uma só vez. Hoje, a inconstância pode

'redominar, razão pela qual deve estabelecer

�s suas prioridades. O amor recebe ótimas

energias, aproveite! Lembre-se de que tudo o

que vai, um dia volta.

TOURO
(21/4 a 20/5)
O clima é de certa instabilidade nos

negócios, devendo evitar à assina-

tura de contratos ou papéis sem antes

ler as entrelinhas. Estreite os laços afetivos e

estimule a união a dois. Converse com as pes

soas que estão ao seu redor.

f)GÊMEOS
.

(21/5 a 20/06)
Não deixe que os problemas tirem
você do sério. A comunicaçâo será o

seu maior trunfo. Na vida a dois, a sintonia é

invejável. Enquanto gasta energia julgando os

acontecimentos, esquece de se concentrar na

sua própria vida.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Imprevistos podem tumultuar seu

dia. Por outro lado, o astral é muito

promissor para atividades que envol

vam um certo mistério. Boa fase para sur

preender seu amor. A sua riqueza não será

medida pelo que você acumulou, mas pelo
que realizou.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Tenha cuidado ao assinar contrato

ou documento. Seus compromissos
vão fluir melhor. O astral garante cumplicida
de com quem ama. Se está querendo que as

coisas andem mais rápida do que é possível, a
Impaciência é a mãe da imperfeição.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
I' Cuidado com o excesso de ambi

ção. Quem trabalha sem se expor po
derá nadar de braçadas na frente dos outros.

No campo afetivo, a discrição deve prevalecer.
Se você ouvir com atenção, perceberá que
não é necessário provar nada a ninguém.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Cuidado com falsos amigos. O

relacionamento com pessoas de

autoridade recebe boas vibrações.
Hoje, ótimo entrosamento com quem ama. A

expressão clara e sincera das suas emoções
garante relacionamentos mais verdadeiros.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Há sinal de uma grande vitória no

campo profissional. Mas, nas re-

lações, fique longe de discussões.
Escolha bem seus amigos. Seu valor e sua

coragem fazem parte da sua intimidade e não
precisam ser demonstrados a ninguém.

9·
SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
As pessoas podem reagir mal a co

,

branças e exigências, por isso deixe
de ser tão intransigente. O periodo da

tarde é ideal para fazer todo tipo de acordo. O
romance estará protegido. A compreensão é a

marca de um coração amoroso.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 2'0/1)
Problema de doença na farnflia
pode gerar preocupação. Coloque

suas energias no trabalho. Este é o momento
de aprofundar os seus vínculos de afeto. De
tanto ficar raciocinando, você corre 0 risco de
deixar passar a sua oportunidade de amar.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Evite excessos em geral e cuide do
seu corpo com carinho. O dia requer

atenção com assinatura de contrato. O perío
do da tarde será muito gratificante. O roman

ce ganha novo impulso. Cuidar da saúde é um

ato mais preventivo do que curativo.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
O desejo de mudar a sua rotina de

vida pode ser um reflexo da sua in-

satisfação interior. A dois, críticas e

cobranças não serão bem-vindas. Ame a si

mesmo, pois assim conseguirá que as pesso
as com quem se relaciona o aceitem melhor.
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Mel Gibson é cotado
para nova sequência
o ator Mel Gibson poderia reativar sua carrei

ra com a estreia de Máquina Mortífera 5. De acordo
com o site MovieWeb, o ator estaria em negociações
com o produtor Joe Silver para voltar a interpretar o
papel de Martin Riggs. Em 2005 lhe ofereceram o

novo filme, mas ele recusou. Agora sua polêmica si

tuação o fez reconsiderar a oferta. Uma fonte do site
comentou: "Estão em negociações de novo".

Daniel Radcliffe
está namorando

De acordo com fotos dlvutgadas pelo site Mal

IOnline, Daniel Radcliffe, o famoso 'Harry Potter',
estaria de namorada nova, de identidade desconhe

cida até então. Fontes afirmam que o astro não des

gruda da garota nenhum instante. A suposta nova

namorada de Daniel Radcliffe teria sido, inclusive,
convidada para acompanhá-lo à Rússia, onde o ator

comemorou a chegada de seus 21 anos.

DIVIRTA-SE

Morte premeditada
Dois meninos americanos do Texas conversam:

- O meu avô era um homem incrível!
- Por quê? - pergunta o outro.

_ Ele sabia exatamente o dia em que ia morrer.

O mês, o ano correto, e tudo! Não só ele sabia o dia

como até a hora exata da morte!
- E ele acertou?
- Acertou em cheio!

-Inacreditável! E como é que ele soube disso tudo?
- Foi·um juízque lhe disse.

Dado Dotabetla foi conde
nado por agredir a atriz Luana

Piovani, no dia 22 de outubro de

2008, numa boate. Como a sen

tença corre em segredo de Justi

ça, não é possível, ainda saber a

pena que lhe foi aplicada. Como
o ator da Record é réu primário,
'sendo condenado a menos .de

quatro anos de prisão, a pena
poderá ser convertida em outro

tipo de punição. "Esperava ser

absolvido. Eu vou recorrer, sim",
disse o ator ao saber da notícia.

Dolabella é
condenado
por agredir
Piovàni

Fiuk diz que gosta de
mulheres mais velhas

Namorando há dois anos a produtora de moda Natália Frascino, de 27 anos,

Fiuk revela ser romântico. "Adoro fazer surpresas para a minha namorada", con
fessa. Na Ilha, o irmão de Cleo Pires conta que lida bem com o fato de namorar

uma mulher oito anos mais velha. "No começo rolou um grilo, mas depois foi

tranquilo. Acho mais interessante namorar mulheres mais velhas. Elas são mais

maduras e sabem o que querem da vida", diz o galã.

Cacau e Eliéser podem
ter terminado o namoro

Em momento de desabafo no Twitter, a ex-BBB

Cacau disse aos seus seguidores que teve uma briga
com o namorado Eliéser e deu a entender que o namoro

chegou ao fim. "Gente, estou triste, mas vamos levar com
humor né? Achei que a gente fosse se matar logo na pri
meira semana fora da casa, mas foram quatro meses aqui
fora de muita paz, alegria e amor. Obrigada pelo apoio
galera! Não sei mentir nem omitir pra vocês!", disse.

SUDOKU

SOBREo JOGO
É um jogo de lógica milito
simples e viciante. Oobjeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

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

quadrado de 3x3.

51L 9 f:

� S ir LIC 6

:z 9 9 17 .� 9

c s L 9

J. � 6 9
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ANIVERSARIANTES
5/8
Abel J. Garcia

Adelia Schwatz

Adelina A.Dos Santos

Amanda Risso

An'larildo Giacomo

Eliane Koehn

Elizete Rebelatto

Genésio Buzzi

Gisele AA Theodoro

Hionis M.H Wittkoski

Ivete M. Vieira

Jessica Correia
JoãoVasil

Josiane C. da C. M. Rosa

Julia H. Moeller

Lucas Pinheiro

Marcelo Elias

Maria S. Meyer
Maria T. Withost

Michele G. Fernandes

Tânia J. B. Carvalho
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Plural

eatriz Sasse
4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitter.com/ beatrizsasse

flickr/beasasse
orkut Beatriz Sasse

BEATRIZ SASSE

Promoção .

.

.

A Casa de Minas avisa que está fechando sua loja física (na rua

Domingos R. da Nova) e por isso está liquidando o estoque com até.
60% de desconto, até dia 31 agosto ou enquanto durarem os esto

ques. A loja continua atendendo no www.casademinasartecafe.com.
br e manterá o ateliê de reforma de móveis e customização de peças.

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Priscila e Márcio curtem férias pelo
litoral catarinense

Ana Luíza da Silva Vilhena completou 17 anos
no dia 4. Os pais Nilza e Paulo Vilhena lhe

desejam toda felicidade

A bela Raquel Ribas completa 20 anos
no dia 9. Os amigos e familiares a

parabenizam e desejam muito sucesso

TEATRO SESC
De hoje até dia 7, Oficina
Teatral, das 19 às 22 horas.

O Teatro Lambe-Lambe é uma
modalidade de teatro de formas
animadas que acontece dentro de
uma caixa com bonecos pequenos,
manipulados diretamente pelo
ator em um redutido espaço.

Inscrições gratuitas,

KANTAN
Festival de Sushi.

dia6

Blush! 1 ano
Quemé assinante do O Correio
do Povo já está recebendo gra
tuitamente a Blush! e quem não

é, pode assinar o jornal (2106-
1919) ou comprar na banca mais
próxima. A revista deste mês está
com novidades, mudanças no
visual e novas seções. Tudo feito
com carinho. Entre as novidades
uma entrevista com o simpático
casal de arquitetos Keidy e Ra

phael Cavalcanti (foto ao lado)
que apresentam dicas valiosas
de diversos estilos de decoração
para um espaço bem acolhedor
das casas: a sala. É só conferir!
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MUNDIAL
Jaqueline Pamplona Correa, de 20 anos, atleta do Clube de Xadrez

Jaraguá/FME, é a única representante brasileira feminina no Campe
onato Mundial Sub 20 de Xadrez. As disputas ocorrem até dia 18, em
Chotawa, na Polônia. Ela obteve a vaga com o quarto lugar no Cam

peonato Brasileiro, no ano passado.
TEATRO DA SCAR

Espetáculo "Hermanoteu na

Terra de Godah" com a- (ia.
Os Melhores do Mundo.

Ingressos na secretaria da Scar.

lONDON PUB
Fuel Eventos apresenta lançamento
do novo show de Mazzo & Gabriel,
mais DJ Bibbe Andreatta. Ingressos.
antecipados femininos a R$ 10

e masculinos R$ 15, na Voilá, Mime
(Reinaldo) e Uppe Man (shopping).

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Shaw com Leo Lima mais DJs Alan
e Alex. Eles pagam R$ 15 o primeiro
lote e elas entram de graça até às

23h30, após pagam RS 10.

BIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo.

(ouvert artístico de RS 3.

CARAMBA'S
Projeto Sollar com

DJ Memê e George Israel
(saxofonista do Kid Abelha).

,

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON • 3055-00651Iondo,njaragua.com.br

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE ECOZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE. 33711584
CHOPERIA SALOON • 3373-1673

LlCORERIA FULLDRINK· 3275-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299
CACHAÇARIA AGUA DOCE· 3371-8942

CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292
MOVING UPMUSIC CLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982
CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br
FUEL· 8433-00831 fueleventos.com.br

Monte kits e cestas personalizadas para o seu Pai.

Vinhos, Cervejas, Chocolates, Temperos,
. Acessórios e presentes em geral.

Shopping Breithaúpí, � piso (alameda de serviços, acesso a praça de alimentação).
Fone: (47}3275-4367 - e-mail: bodega.emporio@gmaiJ.com
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moaguncatvestânetuno.com.br

MoaGonçalves
Feüoada do Moa

A
Revista Nossa e o sitewww.moagoncalves.com.br. coordena
dores da IDa Feijoada do Moa, que acontece dia 21de agosto,
vão doar após o evento uma cadeira de rodas convencional.
Para receber a doação é preciso enviar um e-mail paramoa

goncalves@netuno.com.br com endereço e telefone. A pessoa consi

derada amais necessitada será agraciada com a cadeira. O nome será

divulgado em setembro nos órgãos de imprensa de Iaraguá,

CarreteiroColuna
A coluna de hoje foi feita com

a parceria da repórter Talita Ode
li. Problemas particulares fize-·

ram com que eu ficasse fora do

ar. Amanhã retorno com a corda

toda. Inté.

Dia 14 de agosto, às llh30, na
sede do Círculo Italiano na Vila
Nova, acontece o 5° Carreteiro do
Centro deValorização daVida. Ou
tras informações pelo fone 0800
644-2108 ou com os voluntários.

leitor fiel Back
o leitor fiel de hoje é o solda

do Almeida. Figura gente fina.
Ele é outro amigo que acompa
nha a coluna todos os dias.

Sem puxar o saco! A Back Ser

viço deVigilância merece ser pre
miada. O trabalho da empresa é
notamil. Eu posso falar de cadeira.

o diretor da Apevi, Odair Freitas e a esposa Araceli, juntamente
com o presidente da Apevi, Edson Schmidt e sua esposa
Maristela ontem no Baependi, no prêmio Mérito Lojista da CDl

NAS RODAS
• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai para
a avó mais fresca de Iaraguá:
Martinha Nicolodelli. Aquele
abraço!

Tato Branco poder comprar
os aparelhos para a Cozinha.
Essa turma, quase todo fim

de semanamovimenta festas

filantrópicos. E o que é melhor,
não cobra nada pelo serviço.

• Dia 14 de agosto acontece na

Recreativa Karlache o tradicional
"Caldinho da Feijoada do Moa".
A renda é para a equipe de

• RoseMari Fagundes está rindo
toda. Qual será o mistério?
Conta aí?

Cecília Konell,
Ivo Konell,

Cacá Pavanello, .

Hugo e Carlos
Chiodini

marcaram
presença na

Stammtisch, no
último sábado

Ingressos
Os ingressos da Feijoada do

Moa devem sofrer aumento na

próxima segunda-feira. Valores de

hoje: pista R$ 30, com direito a um

CD da duplaRoger eRogério. Open
bar: R$ 65, com direito a tudo free.
O local para compra neste sábado
é naRequinteModas, em frente ao

Colégio São Luís.

Teatro
Os melhores do mundo com

Hermanoteu na Terra de Godah
vai estar na Scar nesta sexta-feira.

Ingressos a partir de R$ 60 (inteira)
e R$ 30 (meia). Vale conferir!

Onde comer bem
em Jaraguá

No Subway. Aberto de segun
da a segunda.

A família Nicolodelli está
em festa, pois seu mais
novo membro, Pedro

Henrique, completa o 10

ano de vida. Quem deseja
felicidades são seus avôs

Martinha e Zeca Nicolodelli

TE CONTEI!
.• A grande veterinária Daniela
Brecht será a capa da Revista
Nossa Saúde deste mês. Agora
na Revistaria Jaraguá no
Shopping Breithaupt.

• Sábado tem feijoada no
Vieirense. Quem prepara é o

grande Pedroti.

• Dia 14 é o dia do pessoal

Social 17

www.bueltermann.com.br

.

Maurício Hermano e Franciely
Souza noivam bem neste

sábado. Felicidades!

"
Amoral,

propriamente dita,
não é a doutrina que
nos ensina como

sermos felizes, mas
como devemos

tornar-nos dignos da
felicidade.

KANT

"

Dica de
quinta-feira

Curtir um pagode com o Grupo
Apogeo de Florianópolis, na

London Pub. Elas free até 23h30.

que sabe fazer festa e que
vai movimentar a 1 a Feijoada,
na Bier Haus.

• Domingo no Hotel Kayrós
tem almoço em comemoração
ao Dia dos Pais.

• Recicle seu lixo.

• Com essa, fui!
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Teste da orelhi a é obrigatório
Lei obriga que hospitais forneçam o exame gratuitamente a pacientes do SUS

Maternidades e hospitais
públicos do país terão de
fazer de forma gratuita
o teste da orelhinha nos

recém-nascidos.

O
exame identifica precoce
mente o risco de a criança

. perder a audição e deve
ser feito preferencialmen

te nos primeiros dias de vida
do bebê. O teste é realizado en

quanto a criança está dormindo,
dura cerca de 10 minutos e o re

sultado sai na hora.
A lei que obriga essas unida

des de saúde a fazerem o teste foi
sancionada pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e publicada
na edição de terça-feira do Diário
Oficial da União.

O Ministério da Saúde infor
mou que, apesar de já ser ofere
cido na rede pública, o teste da
orelhinha ainda não está dispo
nível em parte dos hospitais' e
maternidades do país. Com a lei,

DIVULGAÇÃO
estas unidades ficam obrigadas a

-

fazê-lo. Pela tabela do -SUS, o cus
to do exame era de R$ 13. Na rede

particular, custa emmédia R$ 70.
A lei, no entanto, não prevê

a obrigatoriedade de tratamen

to para as crianças portadoras
de deficiência que forem diag
nosticadas. "É uma falha grave.
A obrigatoriedade do exame vai
aumentar a demanda por rea

bilitação, mas não teremos para
onde encaminhar essas crian

ças", afirmou o otorrinolaringo
logista Manuel de Nóbrega, res
ponsável pelo departamento de

otorrinolaringologia da Socieda
de Brasileira de Pediatria.

FATORES DE RISCO
• Recém-nascidos que ficam mais de 48 horas em uma UTI Neonatal

• Malformações de cabeça e pescoço

·-Síndromes associadas a alterações auditivas
• Histórico familiar de doença auditiva congênita
• Infecções neonatais como sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus ou herpes

Médicos dizem que
teste deve ser feito

preferencialmente até
48 horas depois do
nascimento do bebê

Oqueé
O teste da "orelhinha"

identifica precocemente pro
blemas auditivos. No chama
do exame de Emissões Oto
acústicas Evocadas CEOA) , é
colocado um fone no ouvido
do bebê, acoplado a um com

putador, que emite sons de
fraca intensidade e recolhe as

respostas que. estão sendo pro
duzidas pela orelha do bebê. Se
houver suspeita de problemas
auditivos, a criança deve ser

encaminhada à avaliação au -

.

diológica. O exame não dói e
não apresenta risco.

PREVISÃO DO 'TEMPO

FRIO SEGUE
Tempo instável no
Estado hoje. No decorrer
do dia .predomínio de
céu encoberto e chuva,
mais persistente da
Serra ao litoral.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 7°e
MÁX: 16°e

SEXTA

âMíN: 7°e
MÁX: 22°e

SÁBADO

âMíN: 6°e
MÁX: 27°C

DOMINGO

âMíN: s-e
MÁX: 27°e

r:
CHAPECÓ
TA

, 40 1.5°.

ESTADO

Sensação térmica
entre -5°C e 10°C
Se as temperaturas estão bai

xas, a sensação térmica está me

nor ainda. Nas regiões catarinen- .

ses da Serra, Meio-Oeste e Oeste,
a temperatura mínima sentida
deve ficar entre -5°e e DoC. Nas re

giões próximas ao litoral, de Norte
a Sul, a percepção da temperatura
mínima será entre O°C e IO°e.

�60"
Ensolarado Paroialmente Nublado IlJstável

Nublado

SEVOCI:VAI PARA. .. ,

PAINEl
""empo nublado comI' :....rasde
pequenas abe...

"

.; sol durante G dia, sem
, condições de chllV�,
" 1\ tel1\peratura vana

entre 1°C � 10"C.

FRIO

'Neve em se
Os municípios catarinenses de'�

Urubici, Lages, Bom Jardim da Serra
e Urupema registraram neve ontem,
segundo levantamento da MetSul Me

teorologia. O amanhecer em algumas
,

localidades registrou o que os meteo

rologistas chamam de garoa congelan
te. A garoa cai na forma líquida e con

gela ao atingir as superfícies expostas.

--
TrovoadaChuvoso

MINGUANTE

""\) 318

CRESCENTE
.

CHEIA

�618 Oe4/8·
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Prefeitura solicita
financiamento

A Prefeitura de Jaraguá do Sul soli
citou R$ 15 milhões através de finan
ciamento via Badesc para o programa
operacional do Fundo de Desenvolvi
mento Municipal. O projeto prevê in
vestimentos em obras como pavimen
tação asfáltica, construção de pontes,
implantação de viadutos, urbanização
e arborização de vias urbanas e drena
gem pluvial.

Plano catarinense
de habitação

Acontece hoje, às 10 horas, na sala
de reuniões da SDR (Secretaria de De

senvolvimento Regional) uma reunião
que discutirá o setor habitacional na
região, principalmente em relação às

habitações de interesse social. Prefei
tos, secretários, presidentes de Asso

ciações Empresariais e representantes
das universidades devem participar do
�ncontro que contribuirá para a rea

lIzação de um diagnóstico do cenário
habitacional na região.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Bolsas de estudos Votorantim Metais
Depois de adquirir pequenos lotes de ações ao longo de vários anos,

aVotorantim Metais finalmente conseguiu participação de mais de 50%

namineradora peruanaMílpo, Mais uma empresa brasileira que estende
seus tentáculos.

AUTOS IMPERDíVEIS
• IVECO HYUNDAI 05/05 Com baú
• HR Hyundai 08/08 Com baú

• Master Furgão 06/06
47 - 8414.1962

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA. VAR.

A, Secretaria de Educação de Santa Catarina está

divulgando o resultado da seleção para a concessão

de bolsas de estudo para especialização, mestrado e

doutorado. O objetivo é qualificar pessoas, em apoio à

manutenção e desenvolvimento do ensino superior. In
felizmente, o investimento na formação de educadores

está aindamuito aquém do que seria desejável.

Muito. lucro
Depois 'dos anúncios de lucro muito ro

bustos por diversos bancos brasileiros, o Itaú
Unibanco anunciou que lucrou 6,399 bilhões

�

o�ais no Rximeiro semestre de 2010. Desta

a,' bate seu prõpríb recorde do ano pas
sacio que era de 4,586 bilhões de reais. Lem-

brando que há poucos dias o Bradesco anun-o

"

'$f/)U lqcre no prímeiro semestre do ano

. e ficou em 4,508 bilhões de reais. Os ban

cosnão têm do que reclamar no Brasil.

lei seca
Portaria 00212010 da Polícia Civil, que deverá

estar no Diário Oficial ainda esta semana, proíbe o

consumo de bebidas alcoólicas dentro das lojas de

conveniência ou pátios de 'postos de combustível no
horário das 22h às 8h de domingo a quinta-feira e da

meia - noite às 8 horas nos outros dias. Esta portaria
foi produzida em comum acordo com o Sindicato dos

Revendedores de Combustíveis de Santa Catarina. /

BOVESPA

POUPANÇA

.OA%

0,5764

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7560

Economia· 19

Negócios virtuais
Depois da bolha ponto com,

os casos de sucesso instantâneo
têm diminuído, mas ainda existe
muito espaço como o explorado
pela Zynga, criadora de jogos so

ciais como Farmville que foi de
senvolvido em 2007 e se prepara
para seu IPO. Além de assinar
contrato de parceria com o Face

book, seus jogos já atraem diaria
mente 240 milhões de pessoas.

Famac no

Pró-emprego,
A reunião do último dia 28 do

Conselho de Desenvolvimento Re

gional- CDR - serviu entre outras

coisas para aprovar o projeto da

Famac, que tem raízes em Iaraguá
do Sul, mas atualmente está estabe
lecida em Schroeder que solicitou
o enquadramento no programa de
incentivo fiscal Pró-Emprego. O ob

jetivo é expandir suas atividades e

criar mais 10 empregos diretos que
se somarão aos 40 colaboradores
atuais da unídade'beneficíada.

4.AGOSTO.2D10

4.AGOSTO.2D10

1,7580

... -1,18%DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6800
.

'DÓLAR PARALELU (EM B$) l�OO
,"

EURO (EM R$)

1,8200

1r9500

2,3063 2,3083
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
VOCÊ SABE...

* PARAGUAI

Gomo surgiu a expressão "drible da vaca"?
Existem muitas versões, mas a mais encontrada foi
a de que Garrincha teria inventado, já que, em Pau

Grande (RJ), onde morava, ele tinha de driblar
muitas vacas nos pastos onde jogava.

Interbairros
Saiu a tabela do 20 Torneio Interbairros de Futebol �

Troféu RBN. Como são confrontos eliminatórios, em jo
gos de ida e volta e no mesmo sistema da Copa Brasil,
sobrou um time, já que 19 se inscreveram. E quem teve a

"sorte" de se classificar sem jogar foi o Rio Cerro. A com

petição abre no dia 14 de agosto, com Três Rios do Norte
x Tifa Martins, na Vila Lalau, e Barra do Rio Cerro x Iara

guá 84, no Botafogo. As duas partidas começam às 15h. A
tabela completa 'está no site da FME (www.fmejaragua
dosul.com.br).

Gonvocacão .

Duas
jaraguaenses estarão na Seleção�atarinense Infanto-Juvenil,

que disputará o Campeonato Brasileiro de Seleções da Ia Divi
são. A central Letícia Kist e a técnica Tatiana Altini (na foto e que
comandará o time) defendem nosso Estado na competição que

acontecerá de 22 a 28 de agosto, em Caruaru (PE): As catarinenses estão
no Grupo A, ao lado de Ceará,Minas Gerais e Bahia. A apresentação será
sexta-feira agora, dia 6, em Nova Trento, onde a equipe fará uma sessão de
treinamentos antes do embarque para o Nordeste.

Fiz um levantamento so

bre quanto terá de "rodar"
cada equipe que disputará
a segunda fase da Liga Fut
sal. E sobrou para o Minas,
que terá o maior percurso:
11.845 quilômetros. Logo
atrás vem o Petrópolis, com
10.182. Na outra ponta da

J

Distâncias
tabela está a Krona/Joinvil
le, com 5.504 quilômetros.
A Malwee andará 6.723 (sé
tima da lista). Você pode
conferir a situação de cada
um dos clubes bem como

a ordem dos jogos no blog
Arquibancada, no site wvvw.

ocorreiodopovo.com.br.

ENQUANTO ISSO•••

CORINTHIANS.Goleiro Felipe
quebrou o silêncio e disse que
seu problema no Corinthians
foi causado pelo presidente
Andrés Sanchez.

FLUMINENSE II O lateral
Carlinhos voltou a sentir a

.

lesão na coxa, durante o treino
de ontem, e é dúvida para o

jogo contra o Grêmio.

PALMEIRAS. Luan, ex-atacante
do São Caetano e que estava no
Toulouse da França, é o novo
reforço para o técnico Luiz
Felipe Scolari.

GENOA. O lateral-direito

Rafinha, ex-Coritiba e que
estava no Schalke 04, é o novo '

reforço do Genoa. Ele estavana
Alemanha desde 2005.

CRUZEIRO.Roger e Gilberto, <.

machucados, não devem jogar
no fim de semana. Além deles,
Cuca ainda 08 desfalques de
Thiago Ríbeíro-e Gil, suspensos,

,

,

•

'i"f

BAHIA. Substituído no jogo
contra o Fortaleza, na terça,
o lateralDênís saiu irritado e

jogou a camisa do Bahia no
chão. Resultado: foi
demitido do clube.

Chaves dos Joguinhos Abertos
foram definidas em Congresso

JARAGUÁ DO SUL
As modalidades coletivas que

estarão nos 230 Joguinhos Abertos
de Santa Catarina, que acontecem
de 21 a 28 de agosto, em Criciú

ma, já conhecem seus primeiros
adversários. Na terça-feira os dire
tores da FME estiveram na cidade
sede para o Congresso Técnico.

A cidade estará no even

to, destinado a atletas de até 19

anos, com cerca de 180 partici
pantes no atletismo, basquete,
caratê, ciclismo, futsal, hande-

ANTÔNIO PRADO/FESPORTE

Congresso técnico dos Joguinhos foi
realizado em Criciúma, na terça-feira

.bol, judô, natação, tênis de cam

po, tênis de mesa, vôlei e xadrez.
Asmodalidades coletivas serão

disputadas em chaves classificató
rias e as equipes que se passarem
para a próxima fase já somarão

pontos para a classificação geral
do município. Leia abaixo o cha
veamento de cada uma das mo

dalides. Apenas o tênis de campo
não possui chave pois é disputado
em sistema de eliminatória dupla
e Iaraguá do Sul enfrentará Lages
no primeiro duelo.

• BASQUETE
• Masculino: Chave B: Florianópolis,
Jaraguá do Sul, Chapecó e Lages.
• Feminino: Chave B: Jaraguá do Sul,
Itajaí, São Miguel d'Oeste e.Brusque.
• FUTSAL
• Masculino: Chave C: Jaraguá do Sul,
Camboriú, Itá e Criciúma.
• Feminino: Chave B: Caçador,
Pinhalzinho, Jaraguá do Sul e videlra.
• HANDEBOL
• Masculino: Chave C: Jaraguá do Sul,
Joaçaba, São José e Blumenau.

TÊNIS DE MESA
• Masculino: Chave A: Joinville, Indaial,
Porto União e Jaraguá do Sul.
• Feminino: Chave A: Criciúma, Lages e

Jaraguá do Sul.

-VOLEIBOL
• Masculino: Chave B: Chapecó, Jaraguá
do Sul, Lages e São José.
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márea

Henrique
Porto

Santo de casa
faz milagre?

Gostaria
de contar com a ajuda dos leitores na discussão de

um assunto. Salvo engano, Iaraguá do Sul teve sete atletas

convocados para Seleções Brasileiras de base neste ano.

Um do tênis de mesa (Priscila Salvador), um do basquete
(MayaraUller), um do voleibol (Marcelo Hister) e quatro do futsal

(Igor, Deivid, Dian eMoreno). Destes, quatro são naturais ou radi

cados em Jaraguá do Sul e três "estrangeiros". Coincidentemente,
os três atletas de fora são do futsal, onde o único jaraguaense é

o goleiro Deivid. Não sou contra a importação de atletas, muito

pelo contrário, penso que eles trazem uma bagagem de vivências

interessante e importante. Porém, questiono a quantidade de

atletas de fora da cidade em algumas modalidades, já que tiram

vagas dos filhos da terra. Feita esta explanação, questiono: santo
de casa faz milàgre? Aguardo as opiniões.

Que jogo I
Cruz de Malta e Vitória pro

tagonizaram um baita jogo no

domingo, pela Taça OCP. Se o

gramado enlameado prejudi
cou a parte' técnica, os atletas
compensaram mostrando mui
ta raça. O Cruz de Malta abriu

vantagem de 3x1, mas o Vitória

empatou com gols relâmpagos
(dois em um minuto). No final,
Wagner acertou um lindo chute
no ângulo e deu os três pontos
para os cruzmaltinos. Não sem

antes tomar pressão do Vitória,
que acabou a partida com seu

�oleiro jogando como atacante.
E o nosso futebol amador em
alta. Pena que a nova e bonita
camisa Cruz de Malta não ficou
branca por muito tempo.

Exemplos
Um bom e um mau exem

plo na partida de futebol ame
ricano entre Iaraguá Breakers

e Corupá Bufallos, disputada
mo último sábado no Acaraí.

O mau exemplo vem da equi
pe jaraguaense, cujo técnico

fumava no banco de reservas.

Cigarro e esporte não combi

nam. O bom exemplo vem de

Corupá, quando a manada se

ajoelhou em sinal de respeito
enquanto o jogadorSpezia, dos
Breakers, era atendido pelo de

partamentomédico. Dentro de

campo as equipes deram show

e fizeram um grande jogo, que.
pegou fogo no último quarto

e

foi vencido pelos corupaenses,
por 21x14.

-------L

Malwee fará estreia
em casa na 2ª fase
ParaMarcão, time precisa. se concentrar aindamais
JARAGUÁ DO SUL

A afirmação "agora
começa uma nova liga",

-

nunca caiu tão bem para
a Malwee/Gimed como na

edição de 2010.

quipe terminou na ter

eira colocação na elas

ificação geral, atrás de
orinthians e .

Kronal

Joinville, e caiu em uma chave na

qual não venceu nenhum de seus

adversários. Perdeu para Intelli, por
4x2, e empatou com Petrópolis, Foz,
Umuarama e Corinthians. Por isso,
segundo o auxiliar técnico Marcos

Moraes, entrar da segunda etapa da
competição comuma nova postura
será fundamental.

"Isso. (o fato de não ter vencido

nenhum dos times do grupo) não
chega a ser preocupante, mas mos
tra que temos de ter mais cautela",
avisou Marcão. De acordo com ele,

. essa semana de folgana tabela (a re
estreia será segunda-feira, 9, contra
o Petrópolis), servirá para acertar o
time. "Apartir deagora todos devem
viver só para a liga, se concentrar e
estudar os adversários. Isso que vai

fazer a diferença", ponderou.
Sobre a primeira fase, Marcão

avaliou o desempenho como ir

regular, as vezes até dentro de um

mesmo jogo. "Nosso time oscilou

bastante. Tiveram partidas que jo
gamos momentos muitos bons e

momentos ruins, esse irregularida
de deve ser concertada", decretou.

SOMAR PONTOS

As 12 equipes classificadas

foram divididas em duas chaves

de seis (veja tabela), onde jogam
todos contra todos em turno e

returno, na qual quatro de cada

grupo passam para a terceira

fase. Na etapa seguinte, leva

vantagem na fasse de mata

mata quem tiver mais pontos
ganhos somando as duas fases.

Por isso, de acordo comMarcão,

o objetivo da Malwee será pon
tuar o máximo possível. "Ter

mais pontos é cruzar teorica

mente com o time mais fraco na

fase seguinte, Slém de ganhar o ..
mando de quadra", completou. :

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Equipe jaraguaense empatou com o Foz e com o Petrópolis na Arena

-

. MAlWEElCIMED NA SEGUNDA FASE

• CHAVEA

Carios Ba rbosa

Atlântico de Erechim

Minas

Florianópolis
KronajJoinville

Copagril

• JOGOS DA MALWEE
• SEGUNDA-FEIRA (9/8)
19h15 - Malwee/Cirned x Petrópolis

• SEXTA-FEIRA (13/8)
19h15 - Foz x Malwee/Cimed

• SEGUNDA-FEIRA (16/8)
19h15 - Malwee/Cimed x Umuarama

• SEXTA-FEIRA (27/8)
19h15 - Intelli x Malwee/Cimed

• SEGUNDA-FEIRA (30/8)
19h15 - Malwee/Cimed x Corinthians

• SEXTA-FEIRA (3/9)
• CHAVEB

Intelli

Corinthians

MalweejCimed
Umuarama

Petrópolis
Foz Futsal

19h15 - Umuarama x Malwee/Cimed
• SEGUNDA-FEIRA (6/9)
19h15 - Malwee/Cimed x Intelli

• SEXTA-FEIRA (10/9)
19h15 - Corinthians x Malwee/Cimed

• SEGUNDA-FEIRA (13/9)
19h15 - Petrópolis xMalwee/Cimed

• SEXTA-FEIRA (17/9)
19h15 - Malwee/Cimed x Foz

o CORREIO ERROU
O enxadrista que aparece na foto da página 17 na edição de ontem,
4 de agosto, não é Daniel Riel, mas sim Adriano Schwirkowski Filho.
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Santos perde,mas
é campeão inédito
Equipe é a primeira a estar na Libertadores 2011
DA REDAÇÃO
De meninos eles têm
apenas a ginga e a forma
atrevida de jogar. Com
seis titulares formados
nas categorias de base,
o Santos provou que
seus jogadores já
estão maduros.

Superou
enorme pressão

do "caldeirão do Barra

dão", o campo ruim e a

chuva intensa para con

quistar, pela primeira vez, o títu
lo da Copa do Brasil. Apostando
nos contra-ataques rápidos, com

Segunda etapa
foi emocionante-

o time baiano voltou para
a etapa final disposto, ao me

nos, a buscar a virada e tirar
o gostinho do Santos de ser

campeão invicto. Foi para
. .

CIma, pressionou e, por mere-

cimento, empatou aos 11 com
Wallace. Incendiou o Barra
dão. A decisão ficou emocio
nante. Marquinhos e Ganso

perderam chances incríveis

para o Santos. Renato parou
na trave, mas Júnior fez o gol
prometido ao pai, garantindo
a virada baiana. De um lado,
o grito de campeão, do ou

tro, demonstração de espíri
to esportivo, com os baianos

aplaudindo seus heróis.
A noite também marcou a

despedida dos atacantes André
e Robinho, um negociado com

o Dínamo de Kiev, e o outro re

tornará ao Manchester City.

toques precisos, os paulistas er

gueram a taça graças a ousadia
de não apenas tentar segurar a

.

vantagem de 2xO em casa. Ataca
ram e até saíram na frente, com
gol de

.

Edu Dracena. A virada
veio para um bravo Vitória, mas
o placar de 2xl não estragou a

festa alvinegra. Em um ano até
então perfeito, o Santos ergue
sua segunda taça - conquistou
também o Campeonato Paulis
ta - e é o primeiro representante
brasileiro na Copa Libertadores
da América de 2011.

Com quatro convocados por
Mano Menezes para a seleção'
brasileira - Robinho, Neymar, An
dré e Paulo Henrique Ganso -,

quem calou o Barradão foi o za-

gueiro Edu Dracena, com gol de
cabeça aos 44 minutos do pri
meiro tempo. De volta após cum
prir suspensão naVila Belmiro, o
defensor aproveitou cruzamento
preciso de Neymar para, de ca

beça, acabar com a invencibili
dade da defesa rubro-negro em

seu campo. "Um gol importante,
mas temos de respeitá-los, ainda
faltam 45 minutos para o nosso

objetivo", pregou.
"Começamos mal, levando

pressão, arrumamos, chegamos
ao gol e agora é segurar, não dei
xar o Vitória nos sufocar", afir
mou o técnico Dorival Júnior.
Uma visão clara da etapa inicial,
ná qual oVitória levoumuito pe
rigo a Rafael até os 30 minutos.

DIVULGAÇÃO/RICARDO SAIBUN

Zagueiro Edu Dracena na comemoração do gol sentiste na noite de ontem

GALO E PRUDENTE ABREM JOGOS DOS BRASILEIROS E FICAM NO OXO

Grêmio e Goiás se enfrentam hoje
Goiás e Grêmio fazem hoje às

19h30 o confronto de ida da pri
meira fase da Copa Sul-Ameri
cana. A má fase no Campeonato
Brasileiro promete ser esquecida
por ambos. No Brasileirão os dois
estão com 12 pontos e na zona

de rebaixamento. Porém, o time

goiano vive uma crise interna
com as brigas do atacante Rafael
Moura e o técnico Emerson Leão.

Já o Grêmio encara com

mais otimismo a partida de

hoje. Silas usará todos os titu
lares. A competição, que geral
mente fica em segundo plano,

I
_.0 _._ __ _ ....

será prioridade, quem confir
ma é o zagueiro Ozeia: "agora
é diferente porque o campeão
terá uma vaga na Libertadores".
Atlético-MG e Grêmio Prudente
abriram a fase brasileira ontem
em Presidente Prudente. A par
tida terminou OxO.

Vaga no mundial motiva
Internacional e São Paulo

DA REDAÇÃO
A semifinal daCopa libertado

res entre São Paulo e Internacio
nal, hoje, às 21h50, no Morumbi,
ganhou um atrativo a mais com

a classificação do Chivas Guada-

1ajara. A equipe mexicana parti
cipa 'do torneio sul-americano
como convidada da Conmebol
e, mesmo se conquistar o título,
não garantirá vaga no próximo
Mundial de Clubes da Fifa. Dessa
maneira a presença de um bra
sileiro na competição de fim do

ano, emAbu Dhabi, nos Emirados
Árabes, está garantida.

Mas o time que está mais pró-

ximo é o colorado, pois venceu

o jogo de idapor lxO, em Porto

Alegre, e poderá empatar na ca

pital paulista ou perder por um
gol, desde que também balance
a rede adversária.

Já o tricolor paulista precisará
ganhar por dois ou mais de dife

rença. A necessidade de balançar
as redes fará com que Ricardo
Gomes aposte em um trio ofen
sivo com Ricardo Oliveira, Dago
berto e Fernandão. Pelo lado do
colorado Celso Roth o treinador
deve escalar Taison e Alecsan
dro na frente, com D'Alessandro
exercendo o papel de armador.

�fJ!,JJiJ

r� PREF����OM�����Itg:���:�EDER
t�" Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fonelfax: (O xx 47) 3374-1191 - CEP: 89275-000 - SCHROEDERlSC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroéder.gc.gov.br·

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N°. 02/2010-FMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO. 8.666/93 e suas

alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de li

citações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e

seu resultado da Carta Convite n". 02/2010-FMS, adjudicando em favor da empresa
abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global,. determinando
que seja dada ciência aos participantes:

Objeto: Consiste na contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), para ampliação e refor
ma da unidade de Saúde II. - Centro no município de Schroeder/SC, conforme pro
jeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e cronograma físico - financeiro
em anexos, parte integrante do instrumento convocatório e conforme Convênio nO.

18.787/2009-9, com a Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional de Jara

gua do Sul.

Empresa vencedora: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o no 07.103.065/0001-01, estabelecida na Rua João Maluta Junior, nO. 1455,
Sala 03, Centro, Cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000.

Valor da proposta vencedora: R$ 99.949,33 (noventa e nove mil e novecentos e

quarenta e nove reais e trinta e três centavos).
Schroeder, 03 de agosto de 2010.

Felipe Voigt - PrefeitoMunicipal

Uf,11'�
rxj ESTADO DE SANTA CATARINA

�:) PREFEITURAMUNICIPAL DE SCHROEDER
i_�:' Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fonelfax: (O xx 47) 3374-1191 - CEP: 89275-000 - SCHROEDERlSC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO N°. 55/2010-FMS
Carta Convite nO. 02/2010-FMS - Processo n", 35/2010-FMS

Contratante: MUNICíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n".
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nO. 3201,
Município de Schroeder/SC.

Contratado: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

07.103.065/0001-01, estabelecida na Rua João Maluta Junior, n". 1455, Sala 03,
Centro, Cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000.

Objeto: Consiste na contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), para ampliação e refor
ma da unidade de Saúde II - Centro no município de Schroeder/SC, conforme pro
jeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e cronograma físico - financeiro
em anexos, parte integrante do instrumento convocatório e conforme Convênio nO.
18.787/2009-9, com a Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional de Jara
gua do Sul.

Valor: R$ 99.949,33 (noventa e nove mil e novecentos e quarenta e nove reais
e trinta e três centavos).

Data da Assinatura: 03/08/2010 - Vigência: 31/12/2010

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
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Furtos em centro comunitário
preocupam a Tifa Hanemann

Santana Quantum teve perda total, mas motorista não se feriu

NASCE, E: N
.

Motorista sai
ileso aobater
em caminhão
Cena chamou atenção de quem
passou ontem pelaWademarGrubba
JARAGUÁ DO SUL

"Ele nasceu de novo". A frase
é de Márcia Musse, 38 anos,
mulher do motorista de um
SantanaQuantum que colidiu
com um caminhão, na noite
de ontem.

acidente aconteceu por
volta das 18h de ontem, na
Avenida Prefeito Waldemar
Grubba, em frente ao Portal

de Jaraguá. Apesar da gravidade da
colisão, ninguém se feriu.

Quem passava pelo trecho
logo após o acidente quase não

conseguia acreditar na cena. O
Santana Quantum com placas
de Jaraguá do Sul estava preso à
traseira do caminhão e teve per
da total. Perto dali, o motorista
do carro, JonasWilbert, 26 anos,
conversava com a Polícia Militar
muito assustado, mas sem qual
quer arranhão. IIÉ muito raro um

acidente dessa gravidade não
ter nenhum ferido", comentou o

soldado Hilário Hickmann, que
atendeu a ocorrência.

Segundo Hickmann, o acidente

teria acontecido quando o cami
nhão com placas de Leoberto Leal

(Alto Vale do Itajaí), conduzido por
Cleverson Kleinjohhan, 31 anos,

contornava urn trevo para atraves

sar ao outro lado dapista. Conforme
o policial, nesse momento o moto

rista do Santana Quantum, que

seguia atrás de urna caminhonete
em sentido a Guaramirim, teria ul

trapassado o veículo sem perceber
a proximidade ao caminhão. Com

isso, acabou batendo na traseira

dele. Para a reportagem de O Cor

reio do Povo, Jonas disse que o ca

minhão teria cortado a sua frente

enquanto atravessava a rua.

Conforme Márcia, o marido es

tavavoltando para casa nomomen

to do acidente. IIFoi urn acidente

muito feio, só por Deus mesmo ele

não ter sofrido nadá', completou.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

JARAGUÁ DO SUL
Um homem de 41 anos

foi preso por agredir a mu
lher a socos no bairro Vila

Nova, por ;volta da meia
noite de ontem. Valmir Car
losWischral está no Presídio

Regional e vai responder por
lesão corporal.

De acordo com o de

legado Leandro Consolo,
Wischral disse que agrediu
a mulher, Mansa Cruz da

Silva) 47, porque ela teria
tentado bater nele. Segundo
Consolo, amulher passa bem
e deve ser ouvida nos próxi
mos dias. De acordo com a

PM, o casal teria discutido

,depois que o.marído chegou
em casa embriagado.

'

Consolo responde pelo caso

JARAGUÁ DO SUL
A comunidade de Tifa Hane

mann, na Barra do Rio Cerro, deve
pedir à Polícia Militar o reforço nas

rondas ostensivas na localidade à
noite. Eles estão preocupados com
os furtos ocorridos no Clube Co
munitário deMães Imaculada Con

ceição. O local já foi invadido cinco
vezes por ladrões, que furtaram ali

mentos, talheres e até trabalhos rea
lizados pelos participantes.

A coordenadora do Clube de

Mães, Carla Quant, comenta que o

último furto aconteceu no dia 21 de

julho, quando os bandidos invadi
ram o local quebrando urna janela.
"Eles não chegaram a levar nada

porque não estamos mais deixan
do as coisas aqui commedo que os

ladrões levem', disse. Neste ano, o

espaço já foi alvo de ladrões outras
duas vezes, em maio e em janeiro.
Segundo ela, os moradores preten
dem marcar uma reunião com re

presentantes da PM nos próximos
dias para estudar possíveismedidas
de prevenção.

O assessor de imprensa do 14°

Batalhão, soldado Jean Rudolf, in
formou que.a corporação costuma

realizar rondas na localidade, mas
orientou que a comunidade enca

minhe urn ofício à equipe para re

latar sobre os furtos registrados no
local. Ele também ressaltou a im

portância de os moradores estarem
atentos asituações suspeitas - como

pessoas desconhecidas rondando
as residências - e acionarem o 190.

PIERO RAGAZZI

No último dia 21, ladrões quebraram a janela do Clube de Mães para furtar

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

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação

abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 112/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CLORETO FÉRRICO E HIPOCLORITO DE SÓDIO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 05/08/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das

13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 18/08/201014:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotli, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclareci

mentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.
Nelson Klitzke - Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

� MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

'ib;' E O I T A L

• TOMADA DE PREÇOS N° 106/2010
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para pavimentação com lajotas sextavadas
nas ruas: CandidoAnastácio Tomaselli, Emilio Piazera, Antonio Pedri, Leno Nicoluzzi, Carla Rubia

Droese e Nilson Treib, com fornecimento de material e de mão de obra, em conformidade com

o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA
ENTREGA dos éNVELOPES: até as 09:00 horas do dia 20 de agosto de 2010, no Setor de
Protocolo desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt nO 1.111 - Barra do Rio Mo

lha - Jaraguá do Sul - SC. ABERTURA dos ENVELOPES: 09:15 horas do dia 20 de agosto
de 2010, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. DATA e HORÁRIO PARA
VISITA TÉCNICA: dias: 10/08/2010, 17/08/2010 e 19/08/2010 com saída as 10:00hs -Agendar
visita com Sr. Alcides Donat (Secretaria de Obras e Urbanismo), no telefone (47) 2106-8117 nos

horários das 7:30 as 11 :30 e das 13:00 as 17:00 hs. RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: O edital

estará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os
Anexos do Edital (Projeto, Memorial e Planilha orçamentária), deverão ser retirados na Gerência
de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horá
rio das 07:30 as 11 :30hs e das 13:00 as 17:00hs, mediante apresentação do recibo de pagamento
de taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dosAnexos do Edital, deverá ser retirada
no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endereço acima. ORÇAMENTO ESTIMATI
VO DAOBRA: R$ 554.745,60 (quinhentos e cinqüenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco
reais e sessenta centavos). INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos

por escrito no endereço acima ou pelo e-mail alcides.obras@jaraguadosul.com.br. e/ou mareio.

obras@jaraguadosul.com.br.
Jaraguá do Sul (SC), 02 de agosto de 2010.

CEcíLIA KONELL - Prefeita Municipal
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Leve o Papai para
o bom caminho

Para quem está
pensando em fazer

dieta, esse é o melhor

momento, visto que o inverno é

uma ótima estação para quem quer emagrecer.
Muitos acreditam que no inverno o

metabolismo do corpo fica mais lento e assim

precisa-se de mais calorias para poder se
aquecer. No entanto, ao contrário disso, é no
inverno que o metabolismo acelera, porque o

�� ,corpo precisa produzir mais caiar, ativando
�;: o

assim, mecanismos naturais que queimam
gorduras acumuladas. O corpo precisa manter

sempre a sua temperatura interna e com o

frio, para conseguir equilibrá-Ia, é preciso
queimar mais combustível. Nesse período é
ideal associar uma boa FÓRMULA NATURAL e

uma dieta equilibrada para chegar ao verão
em ótima forma.
A Farmácia Ekilfbrio traz fórmulas exclusivas

para ser seu aliado neste inverno.

PHOLlAMAGRA
A PHOllAMAGRA possui ação diurética,
redutora de depósitos de celulite. Seu
efeito emagrecedor é devido a sua ação

\

BANCO VOLKSWAGEN

supressora do apetite, causando a sensação de
saciedade e assim diminuindo a fome e na queima
de gordura localizada principalrnente no abdômen,
diminuindo a circunferência na cintura. Pode ser
usada para evitar o depósito de gorduras na parede
das artérias coronarianas diminuindo os riscos de;

problemas cardíacos.

COMPOSTO EMAGRECEDOR 3

Fórmula que associa Caralluma fimbriata,
Faseolamina e Citrus.
CARALLUMA FIMBRIATA: Além de suprimir a fome, a
Caralluma também diminui a circunferência da
cintura e diminui a vontade de comer doces.
FASEOLAMINA: Extraída do feijão branco, a
Faseolamina é urna glicoproteína que seqüestra
40% do carboidrato consumido, inibindo assim a

absorção de uma parte dos carboidratos ingeridos
na dieta. O resultado é a redução dos níveis de

açúcares e as calorias atribuídas a eles e uma

diminuição das reservas de gordura.
CITRUS: Obtido da laranja amarga, agita o ritmo do

seu organismo, acelera o metabolismo,
promovendo um maior gasto de calorias e',
conseqüentemente, a queima de estoques de

gordura.
.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

COMPOSTO EMAGRECEOOR 4

Fórmula que associa além da Caralluma,
Faseolamina e o Citrus, a Caseolamina, que inibe a

absorção de parte das gorduras (Hpídeos,) ingeridos
e a Quebra pedra, que atua como dlurétlco,
hepatoprotetora e hipoglicemiante (sequestra a

glicose nó sangue) ajudando no controle da

glicemia.

KOUBO
O KOUBO possui propriedades importantíssimas no

processo de emagrecimento, sendo um potente
moderador de apetite, que auxttia no processo de

emagrecimento estimulando o organismo para
liberar mais insulina à célula, saciando a fome e,

principalmente, diminuindo a vontade de comer
doces. Age também estimulando o organismo a

utilizar suas próprias reservas energéticas,
auxiliando na queima de gordura.

USE ESTA ESTAÇÃOA SEU FAVOR,
.

EMAGREÇA E CHEGUE AO VERÃO EM FORMA!I

Faça-nos uma visita e veja qual fórmula é a ideal para você!
Farmácia de Manipulação Ekilíbrio

Fone: 3371-8298/3371-6087 Rua João Picolli 110, Centro
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