
Estreia no cin ma
Filme de animação,MeuMalvado
Favorito conta a história de um

homem que quer roubar a lua,mas
que vê seus planos dificultados

por três garotinhas orfãs.

Página17

Financiamento de imóveis
movimenta R$ 40milhões

•• •

nos pruneiros seismeses
Previsão é de crescimento de 75% em relação a 2009. Facilidade de pagamento e juros baixos
justificam o 'boorn' do setor, segundo gerente da Caixa Econômica Federal, Donaldo Kobus.

PI ERORAGAZZI

Casaisjovens buscam, na maioria das vezes, um apartamento pronto e novo, ou um terreno para erguer a primeira casa.

ELEIÇ-ES
Candidatos da tríplice

na Acijs. Página 5
CA OLlNATOMASELl

Gomcidade aprova
projeto de ponte
Prefeitura, agora, aguarda
aprovação da Câmara de
Vereadores para construir
estrutura entre os bairros
Amizade e Rau. Página 7

FAMEG

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

1945
A bomba de
Hiroshima

Seis de agosto de 1945, pouco depois das
oito horas da manhã. Atividades corriquei
ras do dia a dia são interrompidas por um
grande flash brilhante e uma bola de fogo,
a 500 metros acima da cidade japonesa de
Hiroshima. Logo após o estouro da bomba
nuclear jogada pelos Estados Unidos, o pre
sidente HarryTruman anuncia: "Se eles não
aceitam os nossos termos, podem esperar
uma chuva de ruína vinda do ar nunca antes
vista nesta terra'. Três dias depois, a cidade
de Nagasaki era devastada pela arma "Fat
Man". O bombardeio aconteceu no fim da

Segunda Guerra Mundial, após seis meses

de ataques a 67 cidades japonesas.
As explosões nucleares, a destruição das

duas cidades e as centenas de milhares de
mortos em poucos segundos levaram o Im

pério do Japão à rendição incondicional em
15 de agosto de 1945, coma subsequente as
sinatura oficial do armistício em 2 de setem
bro na baía de Tóquio e o fim da II Guerra
Mundial. Estima-se que o número total de
mortos tenha ficado entre 140 mil em Hi
roshima e 80 mil em Nagasaki, sem contar

as mortes posteriores que decorreram do
envenenamento por radiação.

O papel dos dois ataques na rendição do

Japão, assim como seus efeitos e justificati
vas, são ainda foco demuito debate. Nos Es
tadosUnidos, o ponto de vista que prevalece
é que os bombardeios terminaram a guerra
mesesmais cedo do que haveria acontecido,
salvando muitas vidas que seriam perdidas
em ambos os lados se a invasão planejada
do Japão tivesse ocorrído.No Japão, o con

senso geral é de que os bombardeios foram
desnecessários, já que a preparação para a

rendição já estava em progresso em Tóquio.
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ORIGEM DAS COISAS> ," ,
.

A fantástica
ficção científica

Foi só com a ascensão da ciência modema,
sobretudo pelas revoluções astronômicas e fí

sicas, que a ficção científica se tornou possível.
Entre os precursores deste gênero de literatura -

que mais tarde passou a ser adaptado também

para o cinema - estão obras como AsViagens de
Gulliver (1726), de Jonathan Swift, alguns contos
de Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne e ou

tros autores do século XIX.
O verdadeiro início da ficção científica, con

tudo, é marcado pelos romances científicos de

Júlio Verne no final do século, XIX, cuja ciência
se situava no nível da invenção. Outros fatores
determinantes foram as novelas de crítica social,
cientificamente orientadas, de H. G.Wells.

E muito mais antiga, no entanto, a história
Somnium (O Sonho), do astrônomo Iohannes
Kepler (1571- 1630). Em seus escritos, o cientista
descreve uma viagem a outro planeta. Em 1656,
o francês Savinien Cyrano de Bergerac entraria

para a história da ficção científica com "Hístoíre

Comique des États et Empires de la Lune," que
também relata uma viagem até à Lua e a forma
como os Selenitas veem os terrestres.

, :..,'.,,l:'. J"

Somnium, de Johannes Kepler, descreve uma viagem a outro planeta

PELO MUNDO

133 aMG .•

Numância em chamas
Nestemesmo dia, no ano de 133 a.c.,

os defensores de Numância queimam a

cidade e se lançam às chamas antes de
se .renderem aos romanos. Numância
era a moradia dos arévacos, uma tribo
pré-romana pertencente à família dos
celtiberos que lutou por sete anos con

tra Roma antes de ser derrotada.

1 1

Brasil português �

No dia 6 de agosto' de 1661, os por
tugueses e holandeses assinam um

tratado estabelecendo que Portugal
dominaria o Brasil, e a Holanda, o Cei
lão. Entre os anos de 1630 e 1654, o
Nordeste brasileiro havia sido alvo de
ataques dos holandeses, interessados
no comércio de açúcar.

"�9"19

Fim do bloqueio
Foi no dia 6 de agosto de 1919 que

os Estados Unidos resolveram retirar o

bloqueio econômico à URSS. Um novo

bloqueio aconteceria entre 1956 e 1985,
mesma época em que aUnião Soviética

atingia o apogeu. Segundo a ONU, os

bloqueios causaram amorte de 500 mi
lhões de pessoas em 65 anos.

PREOCUPAÇÃO
A segurança
da cidade

,,"'"
� t'"

No dia 31 de janeiro de 1976, o jornal f::n��
"O Correio do Povo" tornava públicas as s:

medidas que estavam sendo tomadas f.i. .._

para tentarmelhorar a questão da

��l"-segurança na cidade. Uma reunião deveria. •

ser realizada entre o setor empresarial � .

e a Prefeitura nos próximos dias: I�----

EVOlUÇÃO ARQUITETONICA
.

A casa 927 da rua Jorge Czerniewicz já não é tão visível para quem passa pela via, por causa
da vegetação abundante que cresce aos arredores desde a segunda metade do século xx. Em
1938, no entanto, quando foi construída, a casa de dois andares deixava clara sua imponência.
Em 1931, Edmundo Splitter abriu um curtume no terreno que produziametade do couro de
seu concorrente, Antônio Schmitt. A casa só ficaria pronta em 1938, ao mesmo tempo em

que o novo curtume, Indústria e Comércio Splitter, era edificado nos fundos da residência. A
arquitetura da casa segue o estilo do início do século XX, mas com uma característica mais
evoluída em relação às outras construções do tipo feitas na região: a planta e a cobertura são
mais elaboradas, apesar de a ornamentação não ter sofrido alterações significativas .

.... "'.- �'7 � •• �

o primeiro satélite
Após a 2a GuerraMundial, em uma conferência científica na
Inglaterra em 1953, foram apresentados planos de um satélite
pelo Dr. S. Fred Singer. Porém o primeiro satélite lançado ao

espaço e a ficar em órbita em torno daTerra foi o Sputnik I
(satélite russo) lançado em 4 de outubro de 1957.
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PONTO DE VISTA

JorgeBrognoli,
economista '

Mobilidade urbana, transporte
coletivo e ciclovias

O
terna mobilidade urbana tem sido recorren
te quando se discute o crescimento das cida
des e a busca de alternativas para conciliar o
deslocamento das pessoas nas suas. necessi

dades no dia a dia com a estrutura que se oferece
no sistema viário. A expansão da frota de veículos
automotivos segue na contramão das soluções ur
banas que não priorizam opções de transportes ca
pazes de evitar o estresse no trânsito e ao mesmo

tempo proporcionar menor impacto ambiental e
mais qualidade de vida aos seus usuários.

A resposta para este esgotamento do sistema de

transporte - individual ou coletivo -

passa por decisões de planejamento
fundamentadas em políticas públi
cas, mas também pela conscienti

zação de todos os seus usuários. Do

ponto de vista de gestão adminis
trativa está claro que as cidades de
modo geral não se prepararam para
o crescimento, relegando ao segun
do plano a estruturação de suas ma

lhas para o escoamento do trânsito
em relação às facilidades na compra
de veículos leves como automóveis e

motocicletas, por exemplo. O resul
tado é um gargalo nos horários de rush nas entra

das e saídas de turnos nas empresas e escolas que
causa a impaciência de todos nos seus momentos

de compromissos. Aspecto muito relevante a se

considerar, portanto, é omaior custo que represen
ta o tempo perdido no trânsito, seja pelo consumo
de combustível e com o estresse emocional causa
do pela fadiga dos usuários.

Em Jaraguá do Sul, onde os levantamentos indi
cam a entrada em circulação de uma média de 500

novos veículos por mês, a situação se torna mais
crítica a cada dia porque o município não dispõe
de um plano viário de fácil aplicabilidade. A falta de
visão de longo prazo que deveria ter sido levada em
conta pelos gestores públicos no passado quando a

cidade já demonstrava seu potencial de crescimen
to aliada às limitações territoriais são complicado
res que vão exigir cada vez mais criatividade e bom

Não há como esperar
por resposta rápida
quanto à execução
de grandes projetos.
Também não parece
prudente a adoção de
medidas paliativas ou
improvisações como
simples mudanças de
sentidos de ruas.

senso, ao lado de investimentos que demandarão
recursos financeiros consideráveis.

Enquanto os projetos convivem com as discus
sões técnicas e a vontade política é preciso encon

trar caminhos alternativos. Não há como esperar
por resposta rápida quanto à execução de grandes
projetos. Também não parece prudente a adoção
de medidas paliativas ou improvisações corno sim
ples mudanças de sentidos de ruas e outras ade

quações que historicamente já se mostraram ino

portunas e de pouco ou reduzido resultado. .

O debate em torno deste assunto precisa envol
ver cada vez mais a sociedade orga
nizada. A condição para que as solu

ções se viabilizem passa, entretanto,
pela liderança do gestor público com
competência administrativa, dispo
sição política e capacidade técnica.
Será possível assim obter o envolvi
mento da sociedade, terá capacida
de de articular a busca de recursos

e ampliará a possibilidade de acerto

nos projetos de intervenção no espa
ço urbano.

Como estas não são soluções
imediatas, ainda que se torne urgen

te dar o primeiro passo nesta direção, ações pon-
.

tuais são imprescindíveis. Uma delas, que parece
razoável, é oferecer e incentivar o uso do transporte
coletivo de qualidade e uma maior priorização de
veículos leves corno a bicicleta, considerando ainda
o fato de que este meio de transporte é comum na

região, favorecido por uma topografia relativamente
plana nos principais eixos de ligação bairro-centro.

Com urna estrutura que ofereça conforto e se

gurança aos ciclistas, com pontos de ligação a ter

minais de transporte coletivo dotados de uma área
de estacionamento, corredores exclusivos para as

bicicletas e o incentivo que as empresas possam
oferecer aos seus empregados para que utilizem
este meio de maneiraconstante, o município pode
estar encontrando uma medida emergencial de
menor impacto namalha viária em paralelo às mu

danças estruturais de maior porte.

"

"
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IMAGEM DO DIA

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

* telefone (* não serão publicados),

VENDE-SE TEMPRA 2.0 93/93 CI GNV
COMPLETO, 4 PORTAS + COURO E R$3.000,OO EM

SOM CONTATO: 47/8409-9318. R$10.000,OO

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) 8491-3533 com Sandro.

ESTAGIÁRIO DE DIAGRAMAÇÃO
Necessário conhecimento de InDesign, Corei
e Photoshop. Interessados enviar currículo

para rh@ocorreiodopovo.com.br
ou ligar (47) 2106-1919.

SANTAGLARA

Comunidade
festeja padroeira

A Comunidade Santa Clara, do bairro

Rau, realiza dia 15 de agosto a Festa da Pa

droeira. O evento acontece na própria co

munidade, rua João daCruz e Souza, apartir
das 10h, com Santa Missa. Após, inicia o al

moço com serviço completo de bar e cozi

nha, churrasco, espeto e galeto. A animação
será com o musical Solo Ignácio Arendt. In
formações pelo telefone (47) 3371-2045.

CUllNARIA

Feüoada e pastéis
no sábado, dia 7

Duas unidades educacionais de Iara
guá do Sul realizam eventos gastronômi
cos neste sábado. O Centro de Educação
InfantilWolfgangWeege, na Barra do Rio

Cerro, promove das l1h às 13h30 uma fei

joada. Os bilhetes podem ser adquiridos
na secretaria do Centro por R$ 13. Já a Es
colaAnna Tõwe Nagel, no ÁguaVerde, re
aliza a partir das 18h a la Noite do Pastel.

MODALIDADE

Torneio oficial
de tiro da Acstvi

BOLSA DE ESTUDOS

SED diwlga
contemplados

A Secretaria de Estado da Educação di

vulga no site (www.sed.sc.gov.br) o resulta
do da seleção para a concessão de bolsas de

pós-graduação, na modalidade presencial,
nos níveis de especialização, mestrado e

doutorado do Programa de Bolsas do Fun
do de Apoio à Manutenção e ao Desenvol
vimento da Educação Superior (FUMDES -

2010). Serão 132 estudantes contemplados.

A Acstvi (Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu)
promove dias 7 e 8 de agosto a Sa Eta

pa do Torneio Oficial de Tiro da Acstvi,
na modalidade Carabina Ar Seta para as

Sociedades filiadas. O torneio acontecerá
nos estandes de tiro da Sociedade Recre
ativa Alvorada, bairro Rio Cerro Il, com
início às 14h.
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Ficha limpamunicipal
Vereadores querem proibir fichas sujas de assumirem cargos comissionados

JARAGuÁ DO SUL

Depois de serem
impedidos de participar
das eleições, os fichas
sujas poderão enfrentar
problemas para continuar
atuando na política.

ALei
da Ficha Limpa po

derá ganhar uma versão
municipal, que proíbe
os "sujos" de assumirem

cargos comissionados, tanto no

Executivo como no Legislativo.
O projeto é de autoria dos verea
dores Francisco Alves (PT), Jean
Leutprecht (PC do B) e Justino da
Luz (PT) e deve ser protocolado na
Câmara na próxima semana.

De acordo com a proposta,
fica impedido de assumir um

cargo de comissão aquele queti
ver sido condenado com decisão
transitado em julgado proferida
por órgão colegiado, em um prazo
de oito anos após o cumprimento
da pena. As condenações incluem
crimes ligados à administração
pública, como abuso do poder
econômico, tráfico de drogas e

formação de quadrilha.
Se for aprovada, a lei valerá in

clusive para as pessoas que estão
em cargos de comissão atualmente.
Os chefes dos poderes Executivo e

Legislativo terão até 90 dias após a

publicação da lei para exonerar os

ocupantes enquadrados nos casos

previstos. As denúncias de descum
primento deverão ser encaminha
das aoMinistério.Público.

FOTOS ARQUIVO OCP

Um dos autores, o vereador
Francisco Alves (PT) comenta que
a proposta segue osmoldes do pro
jeto apresentado na Assembleia

Legislativa e na Câmara de Joinville.
Para ele, a criação da lei irá ajudarna
moralização da política. ,

"Não adianta apenas os polí
ticos terem a ficha limpa se eles
convidam alguém com problemas
judiciais para serem seus assessores.

A moralização da política brasileira
precisa ocorrer em todas as esferas,
e não apenas com aqueles que o

povo vota nas urnas", defende.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Francisco Alves (PT) quer a moralização da
política também nos cargos comissionados

o projeto da Ficha

Limpa para cargos de
corrussao poderia ser

adotado em todo o país
e não apenas em Iaraguá
do Sul. Essa é a opinião
do vereador Isair Moser
(PR). Ele afirma que pre
fere esperar o projeto ser

protocolado na Câmara

lei deveria ser nacionál'
para fazer uma avalia
ção melhor, mas não tem
dúvida de que a ideia da
ficha limpa deve ser am

pliada. "Uma I.R�s�qa
.. �11� ,

. sem condições incitais de''''', '

ser candidato a deputado
federal também não po
deria ser um ministro ou

secretário", comenta .

PARLAMENTARES MANIFESTAM DÚVIDAS SOBRE A LEI

essa. Mas é preciso saber se já não
é uma obrigação vinda de BraSÍ
lia", adverte.

Vereadores aprovam com ressalvas
JARAGUÁ DO SUL

Favorável um projeto ficha

limpa na cidade, a presidente da

Câmara, Natália Petry (PSB), acre
dita que prática já deveria ocorrer
entre os administradores. "0 certo

era que a moralidade fosse natu

ral' sem precisar de imposições. E
vale lembrar que um decreto na

cional já exige a ética na escolha
dos comissionados", afirma.

A legislação federal é citada
também pelo líder do governo
na Câmara, Adernar Possamai

(DEM). "Com certeza eu sou favo
rável a orientações política como

/IA Lei Ficha limpa, por
exemplo, funciona
mesmo no" país?"

LORIVAL DEMATH� (PMDB), VEREADOR

A aplicação das leis é a maior

preocupação de Lorival Dema
thê (PMDB). O vereador se diz
favorável ao projeto, mas teme

que c descumprimento caso não
tenha fiscalização. liA Lei Ficha

Limpa, por exemplo, ela funcio-

na mesmo no país? A maioria
está conseguindo fugir dela. No
Maranhão, a lei praticamente
não existe", constata.

ParaJaimeNegherbon (PMDB)
e Adernar Winter (PSDB), o tema
deve ser analisado com cautela. O
peemedebista diz estar preocupa
do com os critérios a serem adota-

. dos. "É preciso que a lei seja bem
feita para não cometermos injus
tiças", comenta.

Os vereadores Amarildo Sar
ti (PV) e José de Ávila (DEM) não
foram encontrados pela reporta
gem para comentar. Demathê teme descumprimento

Data: 14/0B, OBh30 às 12h

local: CEJAS I Apoio: ACIJS
Investimentos: R$1 00,00

m educaçãO Inscrições: 3055·7101
o investimento em �cõeys é de risco e feQtabihdade cassada não égarantl9 de ref1télbllldao� f,uJllIa. Na reahzação de operações ComÇlenva�lvos eXISTe ri POSslbllldado de perdas sopenores aos valoresInvestidos.

Quem pode
cair se a lei
for aprovada
,

Não poderão assumir car

gos de comissão no Executivo e

Legislativo aqueles que tiverem
sido condenados por órgão co

legiado, com a decisão transita
do em julgado, em um prazo de
.oito anos após o cumprimento
da pena nos crimes:

• de abuso do poder
econômico ou político;

• contra a economia popular, a fé
pública, a administração pública
e o patrimônio público;

• contra o patrimônio privado, o
sistema financeiro, o mercado
de capitais e os previstos na lei

, que regula a falência;
• contra o meio ambiente e

a saúde pública;
• eleitorais, para 'os quais a

lei comine pena privativa de

liberdade;
• de abuso de autoridade, nos casos
em que houver condenação à

perda do cargo ou à inabilitação
para o exercício de função pública;

• de lavagem ou ocultação de bens,
direitos e valores;

• de tráfico de entorpecentes e

drogas afins, racismo, tortura,
terrorismo e hediondos;

• de redução à condição
análoga a de escravo;

• contra a vida e a dignidade sexual;
I

\

• praticados por organização
criminosa, quadrilha ou bando;

• os que tiverem suas contas

relativas ao exercício de cargos
ou funções públicas rejeitadas

-

por irregularidade insanável

que configure ato doloso de

improbidade administrativa;

,. condenados por improbidade
administrativa que importe
lesão ao patrimônio público e

enriquecimento ilícito;
• os que forem excluídos do

exercício da profissão, por decisão
sancionatória do órgão profissional
competente, em decorrência de

infração ético-profissional;
• os que forem demitidos do serviço
público em decorrência de

processo administrativo ou judicial;
• servidores do Poder Executivo

e Legislativo, que forem
aposentados compulsoriamente
por decisão sancionatória, e

que tenham perdido o cargo por

sentença ou que tenham pedido
exoneração ou aposentadoria
voluntária na pendência de

processo administrativo disciplinar.
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Tríplice
A

coligação majoritária
"As pessoas em pri
meiro lugar" participa
da plenária da Acijs na

segunda-feira, às 18 horas. Os
candidatos ao governo, Raimun
do Colombo (DEM), a vice, Edu
ardo Pinho Moreira (PMDB) e ao

Senado, Luiz Henrique (PMDB)
e Paulo Bauer (PSDB), vão apre
sentar suas propostas de traba
lho para a região. A reunião terá

abrangência regional, envolven
do as associações empresariais
de Corupá, Guaramirim, Massa
randuba e Schroeder. As chapas
majoritárias deAngelaAmin (PP)
e ldeli Salvatti (PT) também vão

participar, em data a ser defini
da, conforme disponibilidade da

agenda das candidatas.

Propostas
Candidatos a deputado esta

dual e federal pela região apresen
taram suas propostas às associa

ções de moradores, em reunião
com casa cheia promovida pelo
Clic (Conselho de Lideres Comu

nitários) na noite de quarta-feira,
em Guaramirim. Autoridades,
como o prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB), prestigiaram o encontro,
em que cada postulante teve qua
tro minutos para discorrer sobre
suas bandeiras. Foi um bom ter

mômetro paramedir o preparo dos
candidatos, seu engajamento com

a campanha, e comparar propos
tas de trabalho. Menos de três, que
não compareceram: Caubi Pinhei
ro (PDT), Cacá Pavanello (DEM) e

Maria LúciaRichard (PSC), no caso

dela pormotivo de saúde. Ex-vere
ador por Jaraguá, Marcos Scarpato
(PT), que corre por São Francisco,
também esteve presente.

FALA Aí!

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

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL
DE CULTURA, SILVIA KJTA, SOBRE A
AÇÃO INGRESSADA PELO GOVERNO
PARA TENTAR DERRUBAR A LEI QUE

OBRIGA o REPASSE AO FUNDO
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Carolina Tomaselli

Ca,ndidáto
O vice-prefeito lrineu Pa

sold (PSDB) teve o pedido de

registro de candidatura a de

putado estadual aceito pela
Justiça Eleitoral. O tucano

estava com o pedido de re

gistro ameaçado, já que seu

nome apareceu na relação
dos 382 agentes públicos do
Estado com contas julgadas
irregulares. Relação esta que
foi encaminhada pelo Tribu
nal de Contas ao TRE, para
servir como base na análise
dos pedidos.

utros
Até o fechamento desta edi

ção' os demais candidatos à As
sembleia Legislativa pela região
também tiveram os registros
aceitos, à exceção de Caubi Pi
nheiro (PDT) e Evaldo Iunckes
(PT), que aguardavam julgamen
to. À Câmara Federal, tiveram os

pedidos deferidosAirton Sudbra
ck (PT) e Jean Leutprecht (PC do
B). Na edição de amanhã, O Cor
reio divulga a lista completa com
os julgamentos dos candidatos.

Suspeito
Prefeitura de Guaramirim

quer repassar R$ 37 mil para a

Apae. É a terceira que a entida
de recebe recursos públicos este

ano. Recebeu R$ 28 mil em abril
e R$ 120mil em junho, para fina
lidades diversas. Enquanto isso,
o prédio que abriga a entidade

permanece inacabado, colocan
do em risco a segurança de alu
nos e funcionários da instituição.
Um caminhão de dinheiro já foi
injetado na obra, que começou
há dez anos, mas nunca termina.

CÉSAR JUNKES

CASSULI A CASSUU AUDITORES INDEPENDENTES SS
AUDITORES f

.

t
INl)f.llfENOEN'I"E,,,)

o erece as sequm es vagas:

AUDITOR PLENO
· Experiência em auditoria de demonstrações fin�nceiras e operacionais em médias e grandes empresas.
· Formação Superior em Ciências Contábeis
· Desejável conhecimento em Normas Internacionais (IFRS)
· Preferência possuir carro próprio.
· Remuneração: compatível com o mercado (a negociar).

AUXILIAR DE AUDITORIA:
Auxiliar nos trabalhos de auditoria externa de demonstrações financeiras e operacionais.
· Cursando ensino Superior em Ciências Contábeis.
· Necessário estar Cursando Ciências Contábeis.
· Preferência possuir carro próprio.

.

· Remuneração: compatível com o mercado (a negociar).

Interessados contatar no fone (47) 3373.6318 ou enviar currículos para franciele@cassuliauditores.com.br.

DIVULGAÇÃO

Saneamento
O prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) assinou ontem o con

trato para elaboração do Plano Municipal de Saneamento
Básico, em cumprimento a um TAC (Termo de Ajustamento
de Conduta), firmado com o Ministério Público. O plano con
templa sistemas e serviços de abastecimento de água, de esgo
tamento sanitário, de manejo de resíduos sólidos e o manejo
de águas pluviais, e deve ser apresentado dentro de 90 dias. A

empresa vencedora da licitação foi a Ferma Engenharia LTDA,
de Curitiba. O valor do contrato é de R$ 92,3 mil.

, "1Iit."'m:" ""')

Cultura 1
o vice-presidente do Conselho Municipal de

Cultura, Leone Silva, criticou a ação ingressa
da pelo Executivo para tentar derrubar a lei que
obriga o repasse de 9,8% para o Fundo de Cultura.
Destaca que os repasses para o setor são uma exi

gência da Constituição Federal, que em seu artigo
23 proclama:

lié competência comum da União,
Estados e municípios proporcionar os meios de
acesso à cultura, à cultura e à ciência".

Cultura 2
Leone cita como exemplo os editais, que disponi

bilizam recursos do fundo a projetos, e lembra que o

município terá obrigação de investir 1% do orçamen
to total em Cultura, com a aprovação da PEC 150 pelo
Congresso. Fazendo uma conta rápida, significa que se

este ano o município, dentro dos 9,8%, destinou R$ 850
mil, com a lei federal terá de investirR$ 3 ririlhões, consi
derando o previsto para 2010. "Dizer que a lei do fundo
inviabiliza o orçamento é uma falácia" atacou Leone.
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EDrTORIALCHARGE

Toque de Proteger
lado, os adolescentes - alvo da legislação - recla
mam que quase não há opções de lazer no mu

nicípio, razão pela qual alguns jovens decidem se

reunir à noite na praça para conversar.
Por tudo isso, a interferência do Ministério Pú

blico na aplicação do Toque de Proteger já era pre
visível. Até porque dois meses antes da proposta ser

aprovada pela Câmara de Vereadores, a assessoria '

jurídica da Casa havia se posicionado favorável ao
arquivamento, alegando que a

medida era inconstitucional.
Embora a intenção da lei

seja boa, visando a garantir a
. proteção dos menores de ida
de, há de se pensar se ela re

almente traz algum benefício
aos moradores. O Toque de
Proteger não pode, por exem
plo, servir como um substitu
to à criação de políticas públi
cas voltadas para a educação
e o lazer, que são importantes

na formação pessoal dos jovens.
Independente de a lei ser anulada ou não pela

Justiça, nunca é demais lembrar que os pais têm um

papel importante na educação dos filhos, Conversar
com eles, acompanhá-los nos estudos e saber quem
são suas companhias são algumas situações que a

.

família sempre deve estar atenta. Independente da
existência ou não de uma legislação que restrinja a

circulação de crianças e adolescentes pelas ruas.

Instituído
em Massaranduba no dia Iode ju

nho, o Toque de Proteger continua dividindo

opiniões; Enquan�o. pais e pr?fessores con

sideram a leimunicipal um alíado na educa

ção dos jovens, evitando que eles fiquem pel�s
ruas durante a noite, o Ministério Público consi

dera a legislação inconstitucional.
Nos próximos dias, a promotoria deve ingressar

com umaAdin (Ação Direta de Inconstitucionalida
de) para derrubar a leimunicipal. Na _

visão do promotor de Guaramirim,
------------:--::--::-::===

Belmiro Hanisch Júnior, a iniciativa
fere o direito de ir e vir dos adoles

centes, previsto na Constituição Fe

deral. Outra questão diz respeito à

participação da Polícia Civil e da Po
lícia Militar na aplicação da lei. Para
o MP,'não cabe aomunicípio legislar
sobre as atribuições de um órgão
que é subordinado diretamente ao

governo do Estado.
O Toque de Proteger prevê que

adolescentes menores de 16 anos não poderão estar

nas ruas ou lugares públicos desacompanhados. No
país, pelo menos 21 cidades em oito Estados já têm
toque de recolher. Namaioria das cidades, amedida
foi uma iniciativa do Poder Judiciário.

A Polícia Militar de Massaranduba avalia que,
na prática, a -lei não mudou em nada o trabalho
realizado pela corporação porque há poucas ocor
rências envolvendo menores na cidade. Por outro

DOLEríOR

BR-280, O verdadeiro
assunto palanque

C
hegarnos a mais uma elei

ção' e mais uma vez a BR-
280 continua na mesma,
como estava há dois anos,

ou ainda como escrevi nessa

mesma seção no dia 23 de jariei
ro de 2009. Quando
escrevi que nos foi

prometido por um
candidato ao go
verno do Estado em
visita na cidade que
a licitação sairia
até no máximo ou

tubro de 2008. Em

janeiro de 2009 saiu

que só em setem-
.

bro do mesmo ano

sairia à licitação.
Estamos a menos de um mês de
setembro de 2010 emais umavez
o assunto está no mesmo lugar,
parado a ver navios, ou melhor,
ver vidas se perdendo e nada de
melhor acontecendo.

A diferença é que agora eles
têm outras "desculpas", que o Iba
ma, Funai, não sei mais o que, é

que não liberam o projeto e por
isso está parada a licitação e não
se dão os inícios das obras. Sei so

mente que, com cer

teza absoluta, pas
sada a eleição esse

assunto voltará a ser

discutido mais uma

"
Estamos a menos
deum mês de
setembro de

2010 e mais uma
vez como promessa
somente em 2012,
ou seja, nas próxi
mas eleições. E mais
uma vez estarei co
brando como todo
cidadão deveria fa-

DO LEITOR

Sustentabilidade. É para valer?
vez o assunto
está no mesmo
Jugar, parado a

ver navios.

" -

ações de uma companhia, além de ser importante
também na valorização 'da empresa pelos próprios
funcionários e na conquista de clientes e aliados.

A relação entre sustentabilidade e lucratividade
é real e se mostra pouco a pouco ganhando corpo
na política das organizações. Basta observarmos a

quantidade de informações divulgadas diariamente
sobre como as companhias estão

começando a agir para se tomarem

mais responsáveis ecológica e so

cialmente.
Com foco nesta demanda e

como forma de incentivo, a BM&F

Bovespa lançou em 2005 o ISE (Ín
dice de Sustentabilidade Empresa
rial). O ISE é uma carteira compos
ta por ações de organizações que
tenham comprometimento com a

responsabilidade social e a susten

tabilidade empresarial, de manei
ra que estas empresas tomem-se
referência para as demais, além de

alvos atraentespara o investimento de recursos.
O ISE é a demonstração de uma tendênciamun

dial que leva as organizações a observarem o quanto
os seus negócios devem estar realmente atrelados a

garantias de qualidade e de responsabilidadepara com
investidores, parceiros, clientes emeio ambiente.

Adoção
de práticas sustentáveis é funda

mental para o relacionamento de uma em
presa com seu investidor, cliente, parceiro
com a sociedade, mas esta iniciativa deve

estar - de fato - enraizada namissão e nos valores da
empresa e não apenas apresentar-se como instru
mento demarketing.

. Quando a sustentabilidade fica
só no discurso, os riscos aumentam
e podem gerar consequências avas-
saladoras. A catástrofe ambiental

ocasionadapelo vazamento de óleo
da plataforma da Britsh Petroleum,
no Golfo do México, no dia 20 de
abril, é um exemplo contundente
que reforçaesta tese.Alémdo imen
so prejuízo financeiro e de imagem
junto à população mundial e junto
aos ecologistas, a BP foi bombar
deada por críticas e sofreu sanções
do governo norte-americano. Até o

monlento, suas ações desabaram
cerca de 40% naBolsa deValores de Nova Iorque.

Embora o termo sustentabilidade esteja em alta,
muitos profissionais de diferentes níveis decisórios
não conseguem enxergar a proximidade deste tema
com o mundo corporativo. Muitos não têm ciência
sobre o quanto um negócio resiliente - estruturado
em uma gestão da qualidade e com iniciativas res

ponsáveis (social e ambiental) - influenciao valordas

zer, provavelmente
escrevendo e exigindo alguma
ação, isto se não acabar virando
mais uma vítima desta rodovia e

por fim virar estatística.

MareioMaestri, cronoanalista deprocessos

"
Festajulina A relação entre

sustentabilidade
e lucr!ltividade é·
real e semostraNo

dia 10 de julho realiza
mos na Escola Municipal
de Ensino Fundamental
Gertrudes S. Milbratz

nossa grandiosa festa julina. Mais
uma vez nossa comunidade se fez

presente de forma participativa e

voluntariosa. Não quero declinar
nomes para não cometer nenhu
ma injustiça, mais quero agrade
cer a cada pessoa que colaborou
com o nosso evento, desde serven

tes, merendeiras, diretoria, profes
sores,' pais, APP (Associação de

Pais e Professores), patrocinado
res, enfim a todos que de qualquer
forma fizeram esse evento ser

novamente um grande sucesso. É
sem dúvida nenhumamuito grati-

ficante fazer parte desta comuni
dade que nunca deixou de parti
cipar de qualquer evento que seja
realizado em nossa escola. Devido
a essa participação brilhante com

certeza conseguiremos realizar o
nosso maior projeto para 2010,
que é a climatização das salas
de aula. Quero dizer muito obri

gado à comunidade Gertrudez
Milbratz, deixando registrado
aqui uma passagem bíblica que
o apóstolo Paulo deixou para os

Filípenses:' "Posso todas as coisas

naquele que me fortalece" (Fil.
cap. 4 verso 13).

pouco a pouco

ganhando'corpo
na política das
organizações.

"

Edmilson Silva, profissional
autônomo emembro daAPP

'da EMEFGertrudes S.Milbratz
Evelyn Papalardo, consultora
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Comcidade (Conselho
Municipal da Cidade)
concordou com a realiza

ção da obra ligando, res
pectivamente, a rua Bela Vista à
Anna Enke. O projeto é contesta
do pelos moradores.

A polêmica começou quan
do a atual administração pública
decidiu abandonar de vez a base

erguida durante o governo de
Moacir Bertoldi. Em contraparti
da, modificou as vias que devem
escoar o trânsito. A comunidade
local alega falta de estrutura como
motivo para impedir a edificação.
Já o secretário de Planejamento,
Aristides Panstein, tem uma opi
nião totalmente diferente. Segun
do ele, as estradas possuem dez
metros de largura, ou seja, o mes
mo tamanho de diversas outras

espalhadas pelo município. Além
disso, amudança reduziria os cus

tos amenos dametade do previsto
anteriormente.

"Quem tem que ganhar,
20 moradores ou 130
mil habitantes? Temos
de pensar no coletivo".

/IJ,flls:rmf.S P/UI�p1f;IN

Agora, com a aceitação do

Comcidade, resta ainda garantir
a liberação por parte da Câmara
de Vereadores. A intenção é en

viar o projeto de lei ao Legislativo
ainda em agosto. Quanto à pos
sível pressão dos proprietários de
terrenos da rua Anna Enke para
a Casa inviabilizar o plano, Pans
tein afirmou: "quem tem que ga
nhar, 20 moradores ou 130 mil
habitantes? Temos de pensar no

coletivo. Que eles (os vereadores)
façam o que acharem melhor
para população jaraguaense".
Conforme o secretário, a ponte é

um importante meio para desa

fogar o tráfego na região

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br
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Para se adequar à lei que exi

ge o estudo da história e cultura
. africana e indígena nas escolas
brasileiras, Jaraguá do Sul está
incentivando a capacitação dos

professores nesses assuntos. Mais
uma vez, a Prefeitura aguarda in
teressados em participar de um

curso de formação realizado na

cidade deAraquari.
As palestras acontecem nos

dias 7, 13, 14, 20, 21 e 27 e são

promovidas pela Associação de
Caridade Abassa de Inkise Nzazi.
A lista de instrutores conta com

Professores se capacitam em
.

curso ·sobre cultura africana
�ARAGUÁ DO SUL profissionais da Fundação Santo

André, de São Paulo, e da Univer
sidade da Bahia. De acordo com

Sirley Schappo, da Secretaria de

Educação de Iaraguá do Sul, o

município vai arcar com os custos

de locomoção dos participantes.
Já a inscrição, de R$ 80, cabe aos

próprios. Quem quiser integrar a
iniciativa deve entrar em contato

pelo telefone (47) 2106-8183.
Desde 2007, as instituições de

ensino municipais têm o tema in
cluso na proposta curricular. A lei
entrou em vigor no ano de 2003, .

porém, foi readequada em 2008.

-

!
I

Concurso dos Correios é
adiado para novembro

JARAGUÁ DO SUL
OS candidatos do concurso

público promovido pelos Cor
reios vão ter que esperar dois
meses amais para garantir uma
vaga na empresa. Ao invés de
realizar as provas no próximo
dia 19 de setembro, a agência
resolveu adiá-la. De acordo
com a assessoria, em Brasília,
os inscritos devem aguardar até
21 de novembro para responder
aos questionários. Amudança é
resultado da troca dediretoria da

estatal, na última segunda-feira
O novo presidente, David José de
Matos, decidiu modificar o cro

nograma com a, argumentação
de que a antiga data gerava ris
cos à qualidade da seleção.

O concurso abriu 6.565 va

gas espalhadas por todo o país.
Dessa quantidade, 5.344 abran
gem a função de carteiro. Ape
nas no Estado de Santa Catari-

na são 237 postos de trabalho.
ConformeAryMartins Filho, da
assessoria de Florianópolis, Ia
raguá do Sul, Guararnirirn, Co
rupá e Schroeder devem contar

com oito novos entregadores de
correspondências e um aten

dente. Por diversas vezes a falta
.

'

de profissionais já causou pro-
blemas na cidade, sendo, inclu
sive, pauta de reuniões da Acijs
(Associação Empresarial).

Mais de um milhão de
candidatos aguardam
provas. Em Jaraguá .

do Sul, são nove
vagas abertas.

Ainda segundo a assessoria
dos Correios, na capital fede
ral, os inscritos não precisarão
fazer novamente o processo,
pois todos os cadastros conti
nuam válidos.

INFR ES R T R

Corncidade aprova
ponteRaU-All1izade
Prefeitura, agora, espera liberação dos vereadores
JARAGUÁ DO SUL \ ,.
A primeira das duas
aprovações necessárias
para que a Prefeitura
construa uma ponte entre
os bairros Amizade e Rau
está garantida.

bém fazem parte da proposta.
Nos primeiros dias; a maratona

de conscientização já envolveu
cerca de 400 funcionários.

Prefeitura faz
campanha contra
acidentes
JARAGUÁ DO SUL

Diminuir o volume de aci- De acordo com levantamento

dentes de trabalho da admínis- realizado dentro das repartições
tração pública municipal. Esse municipais, em janeiro de 2010,

.

é o objetivo de uma campanha foram registrados três casos de

realizada pela Prefeitura. Com acidentes no exercício da profis
previsão de término apenas em são. Já em julho, esse número su

julho de 2011, a iniciativa se ba- biu para 19. No primeiro semestre

seia na realização de palestras do ano, a soma de ocorrências che-

e na exibição de filmes relacio- gaa 77.Juntas, elasrepresentam268
nados ao tema. Os vídeos foram dias de trabalho perdidos. Segundo
cedidos pela Fundação Jorge Du- Cláudio dos Santos, coordenador da

prat Figueiredo de Segurança e campanha, o setor mais atingido é

Medicina. Informações sobre es- o da Educação. Em geral, os ates
tratégias de redução e prevenção tados médicos surgem devido a

de doenças ocupacionais. tam -: ... contusões, queimaduras e cortes.

NÚMEROS
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Após dez anos de aluguel, família comemora a

assinatura do contrato da casa própria

Um contrato que vale
porum sonho realizado
Financiamento de imóveismovimentou R$ 40 milhões no primeiro semestre

JARAGUÁ DO SUL

O dia de ontem foi
histórico para a famma
de Mauri Queiróz de
Gampos, 33 anos.

]lois
de viver por dez anos

gando aluguel, Mauri, a

posa e o filho de seis anos,
a1mente têm em mãos

o contrato de compra da casa pró
pria. Financiaram através do Pro

gramaMinhaCasa,MinhaVida, um
apartamento de R$ 59 mil que fica
rápronto até 2012.As parcelas serão
pagas em 240 vezes e não ultrapas
sarão os R$ 400. "Isso significa uma
conquista para nós. É um sonho re

alizado", comemora o pai de família.
Ivan Assis Ramos, 33 anos, tam

bém conta os dias para colocar os

pés na casa nova.Através damesma
modalidade de crédito, ele adquiriu
um terreno no bairro Santa Luiza e

construiu seu primeiro imovel pró
prio. Pagará pelo empreendimento
um total deR$ 75mil, que serão qui
tados em 240 vezes. "Sem o finan
ciamento ficaria impossível guardar
este valor. Usei parte do FGTS. Sair
do aluguel, para mim, é umsonho,
Uma segurança que vou dar para a

minha família" revela.
De acordo com o gerente ge

ral da Caixa Econômica de Iaraguá
do Sul, Donaldo Kobus, é cada vez

maior o número de pessoas, que as
sim comoMauri e Ivan, realiza o so
nho da casa própria. O motivo, se
gundo ele,' é a facilidade no crédito.
"As taxas de juros estão mais baixas,
aoferta de empreendimentoshoje é
maior e os processos foram desbu

rocratizados", destaca.

CRESCIMENTO

Dados da Caixa revelam que
somente em 2010, em Iaraguá do
Sul, foram movimentados R$ 40
milhões em financiamentos habita
cionais.Através do programaMinha
Casa,MinhaVida foram comerciali
zados 902 imóveis e a estimativa
conforme o gerente é de que até o

fim do ano sejam negociadas ou

tras mil unidades. "O Minha Casa,
MinhaVida é omais procurado. São
imóveis de até R$ 100mil a taxas de

juros de 4,5% ao ano", explica.
Em 2009, foram R$ 50,6 mi

lhões financiados para a compra
de imóveis. "Estamos vivendo um
'boom' no setor. Um incremento
de 75%", resume o gerente.
• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

GRÉ ITO

linhas levam em conta renda familiar
Existem opções para financiamentos de imóveis com preços que variam de R$ 100mil

até R$ 500mil. Mas essasmodalidades são para quem recebe salário de, nomáximo, R$ 3,9
mil. Já para quem ganha até três saláriosmínimos, existem opções mais acessíveis. Nesses
casos é preciso procurar o setor de Habitação da Prefeitura e fazer um cadastro.

"
Isso significa uma

conquista para nós. É
um sonho realizado.

MAURI QUEIRÓZ DE
CAMPOS, 33 ANOS

"

.

Segundo g,erente, crédito para aquisição de imóveis está mais acessível

DOCUMENTAÇÃO
Dados do imóvel são solicitados

Quem deseja buscar financiamento junto à Caixa precisa primeiro encontrar um im�vel no valor estipulado pela linha de crédito escolhida. É preciso apresentar dados do�ovel, comprovante de renda e documentos pessoais para solicitar o serviço. No site da CaIXa,
é possível fazer simulação dos valores �as parcelas. O endereço é o www.caixa.gov.br.
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Esse é o principal perfil de quem busca um
imóvel em Jaraguá do Sul, de acordo com a

consultora habitacional, Simone de Oliveira.
De acordo com a especialista, o setor vive um

dos melhores momentos e em alguns casos, a

procura é maior do que a oferta, o'que valori
za 'os preços dos empreendimentos. I'A procura'
por imóveis em Iaraguá do Sul é bem grande.
A maioria busca por um terreno para cons.truir
ou por um apartamento novo e que esteja pron
to para morar", explica. Hoje, segundo Simone,
é possível adquirir um imóvel no município na

faixa de R$ 120 mil. Mas é preciso fazer pesquisas
e contar até mesmo com a sorte. "Quando se tra

ta de apartamentos novos e prontos para morar,
faltam opções. Tem mais gente procurando que
unidades disponíveis. Já apartamentos na plan
ta, têm mais variedade. Só que quem quer sair do

aluguel prefere comprar pronto", sugere.
A compra de imóveis para investimento ainda

é um bom negócio na região. No mercado desde

2007, a profissional diz que a valorização dos em

preendimentos é cada vez maior. IIUm terreno no

bairro Nereu Ramos em 2007 custava R$ 15 mil.

Hoje, pode servendido aR$ 50mil. Os bairros estão
crescendo e isso gera a valorização", exemplifica.

MIGRANTES E CRÉDITO
IMPULSIONAM SETOR

Avinda demigrantes para a região favorece ain
da mais o setor. "Muita gente vem para trabalhar e

'vive de aluguel. Depois que se estabilizam no em

prego partem para a compra de uma casa", afirma.
A especialista também aponta os financiamentos

corno o programa Minha Casa, Minha Vida como

molas impulsoras para o "boom' que vive o setor

habitacional. 110 crédito facilita a compra. Nunca

se vendeu tantos imóveis novos", conclui. Os nú
meros da Prefeitura confirmam o bom momento

do setor. Até julho, em 2010, foram expedidos 540

alvarás de habite-se no município.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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Quando se trata de apartamentos
novos e prontos paramorar,

faltam opções. Tem mais gente
procurando que unidades

disponíveis. Já apartamentos na
planta, temmais variedade.

SIMONE DE OLIVEIRA,
CONSULTORA HABITACIONAL

"

A TAÇ-

"Faltam apal·tamentos
prontos'; diz espedalista
Consultora afirma que amaior procura é por imóveis novos e terrenos

JARAGUÁ DO SUL

Casais jovens em busca de um

apartamento pronto e novo, ou de um

terreno para erguer a primeira casa.

ARQUIVO OCP

Maior oferta
na região é de
apartamentos
em constução
comercializados
ainda na planta

GOVERNO QUER CONHECERA REALIDADE DO SETOR HABITACIONAL

Cohab elabora plano para o Estado
Uma reunião realizada na manhã

de ontem, na Secretaria de Desenvol
vimento Regional (SDR) de Iaraguá
do Sul, discutiu a realidade do setor

habitacional na região. De acordo
com o economista da Assessoria de

Planejamento da Companhia de Ha

bitação de Santa Catarina (Cohab/
SC), Júlio César Pereira, as informa

ções repassadas durante D debate
servirão para a elaboração do Plano
Catarinense de Habitação de Inte

resse Social (PCHIS). "Depois desse

diagnóstico, vamos elaborar as polí
ticas públicas e as ações necessárias

para diminuir o déficit habitacional
no Estado", acrescenta.

Na região, segundo o repr.esentante
da Cohab, o aumento da demanda ha
bitacional é crescente devido ao forte
fluxo migratório. I'A vinda de imigran
tes, tanto de dentro do Estado como de

fora, aqui para a região do Vale do Ita

pocu émuito frequente. Existem fluxos

migratórios do campo para a cidade,
das cidades pequenas para as grandes
e do Oeste para essa região Norte. Isso

gera uma demanda habitacionalmuito

grande", explica.
O que falta, segundo ele, é conhecer

melhor essa demanda. O déficit habitacio
nal em Jaraguá do Sul, por exemplo, é de
1,6mil casas, de acordo com os dados da
Cohab. Mas esses números são baseados
no Censo de 2000 epor isso podemnão re
fletir a atual realidade. 110 que a gente sabe
é que nas áreas urbanas é muito comum

mais de uma família dividir amesma casa.
E no meio rural, o maior problema são as

casas com falta de estrutura", resume.

/IA vinda de imigrantes, tanto
de dentro do Estado como de
fora, aqui para a re,gião do Vale
do Itapocu émuito frequente.

Isso gera uma demanda
habitacional muito grande".
JÚLIO C�5AR PEREIRA, ECONOMISTA DA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DA COHAB

Região discute as demandas do setor habitacional e elabora plano de ações
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dasddadesdoVale
Consulta digital também vai fornecer imagens por satélite
GUARAMIRIM

Um sistema com dados
geográficos, sociais, políticos
e econômicos da regiãodeve
ser desenvoMdo pelaAmvaIi

.

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu).

Como
ferramenta de consul- .

ta, o Programa Participati
vo de Georreferenciamento
terá um cadastro digitaliza

do. Para completar o projeto, con
forme o presidente da associação,
Mário Fernando Reinke, o governo
do Estado se responsabilizou em

fornecer as imagens aerofotogra-

"
Com a atualização, as Prefeituras
poderão planejar de forma mais
precisa e mais rápida. Problemas
serão identificados e resolvidos

com mais eficiência.
ROSANA REIS THleFEN

metria do território, e as Prefei
turas repassam os dados de cada
cidade. Com números e fotos reu
nidos, o mapa regional ganhará
formato. "As imagens por satélite
são caras, por isso o governo es

tadual está sendo nosso parceiro
e nos fornece esse material sem
custos", afirma.

Embora esteja prevista a en

trega do material em dezembro,
a coordenadora do programa
da Amvali, Rosana Reis Thiefen,
prevê mais seismeses para com
binar as informações com as fo

tografias. Esse prazo é necessário

para executar o trabalho com su

cesso. "Informações sobre meio

ambiente, educação, saúde, ren-

da per capita poderão ser obtidas
facilmente", enfatiza a assessora

de Planejamento e Meio Am

biente da Amvali.

Hoje a associação possui um
programa semelhante, entretan
to, com dados de 2005 e apenas
do município de Iaraguá do Sul.
"Com a atualização, as Prefei
turas poderão planejar de for
ma mais precisa e mais rápida.
Problemas serão identificados e

resolvidos com mais eficiência,
além de poder acompanhar os

resultados de programas sociais",
complementa Rosana.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP .

"
Números ef'

fotografias
da região

Com a pesquisa eletrônica,
informações sobre arrecadação
de tributos, inadimplência, exe
cução de obras, número e valores
de imóveis e empresas, terrenos,
novas construções, crescimento
habitacional, oferta de emprego,
identificação dos moradores ca

dastrados em programas assisten
cialistas do governo federal, com o

objetivo de acompanhar os resul-
tados, vão ser disponíveis. Cidades da região vão ter os dados detalhados no mapa digitalizado

PREFEITURA ABRE EDITAL DE CONCORRÊNCIA

Terceirização da água e esgoto
MASSARANDUBA

A Prefeitura de Massaranduba

lançou o edital de concorrência

pública para contratar.a empresa
especializada que vai terceirizar
os serviços de saneamento básico,
além de captar, tratar e abastecer
a água no município no lugar da
Casan (Companhia Catarinense
deÁguas e Saneamento). As infor
mações estão disponíveis no. site

www.massaranduba.sc.gov.br.
Segundo o prefeito Mário Fer

nando Reinke, por enquanto, três
prestadoras de serviços já se apre
sentaram como candidatas neste

edital. O valor estimado ainda não
foi revelado. Mas Reinke adianta

que a vencedora será a empresa
que oferecer amenor proposta fi
nanceira no processo licitação. A
abertura dos envelopes está mar-

cada para o próximo dia 19.
O Tribunal de Justiça de San

ta Catarina exarou parecer favo
rável para a Prefeitura assumir a
administração da Casan, sob os

argumentos de que o contrato
encerrou e a companhia não in
veste na manutenção dos servi

ços. "Vamos assumir oficialmen
te quando tivermos o nome da
empresa", diz o prefeito.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNlel�AL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUA DO SUL - se

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

abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 114/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM·
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: AÇO E TIJOLO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 06/08/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das

13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 19/08/2010 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Escla
recimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke • Diretor Presidente

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASll.-ESTADODESANTACATARINA

Thbelionato do MWlicípio eComarca deJaraguá do Sul
Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589 • Telefone:
(47) 3273-2390 •Horário deFuncionamento: 09:ooh às 18:ooh

. EDITALDE INqMAÇÃO pE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 ao código de Normas daCGJ/SC, para a devida ciência
ao responsável, segue a relação de�tulo_s apresentados a prote�t� neste Cart�ri?, p.ru:a pagamento no prazo de 3
(três) dias úteis, a contar desta publicaçao, sendo facultado o direito à sustaçao judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 153124/2010 Sacado: ANTONIA JACQUEUNE DE OllVElRA Endereço: RUA ROBERTO SIEDEL 543 -

CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: NEUBERMOVEIS EElEIRODOMESTICOS Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 05788704W - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 184,75 - Vencimento: 17/07/2010

Apontamento: 153657/2010 Sacado:ASSOC POETAS EESCRIT INDEPDE JARAGUA Endereço:AVMALDEODORO DA
FONSECA 1438 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: NOVA LETRAGRAFICA E EDITORAUDA Portador: -

Espécie:DMI - N'Titulo: 10535/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.900,00 - Vencimento: 22/07/2010
.

Apontamento: 153492/2010 Sacado: CENTERSOMAUDIO EVIDEO IlDA Endereço: RUAJOAOPlANINCHECK 1619 - JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: R &G FACTOR FOMENTO COMERCIALUDA Portador: FUTURE COMPU
TERC.I,E.P. INF11'Espécie: DMI - N°Titulo: 3223/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 789,49 - Vencimento: 23/07/2010

Apontamento: 153628/2010 Sacado: CENTER SOMAUDIO EVIDEO ITbA Endereço: RUA JOAO PlANINCHECK 1619
- JARAGUÁDO .SUL-SC - CEP: 89252-220'credor: SPARFLEXFIOS E CABOS ESPECWS IlDA Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 6103/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 966,32 - Vencimento: 24/07/2010

Apontamento: 153676/2010 Sacado: COM DE GESSOS JARAGUA trr» ME Endereço: RUA FELIPE SCHMIDT 26 116
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-060 Credor: RECRIS TRANSPORTES E LOGISTICALIDA Portador: -

Espécie: DMI - N°Título: 175340 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 675,20 - Vencimento: 26/07/2010

Apontamento: 153552/2010 Sacado: EllAS LOPES DOS REIS Endereço: R ANTON FRERICHS 380 - JARAGUADO SUL
- CEP: Credor: KM.P. COMERCIO DE CAMINHOES UDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 1153 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 175,00 - Vencimento: 20/07/2010

Apontamento: 153360/2010 Sacado: EZEQUIAS SILVANO Endereço: R. 10BRAÇO DO NORTE 36 - VIlALf\lAU - Iaraguã
do Sul-SC - CEP: 89256-240 Credor: EGIDIOMAZZI Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 01101 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$1.280,00 - Vencimento: 10/01/2010

Apontamento: 153130/2010 Sacado: GILBERTOVOGEL JR Endereço: R PEDRO GONZAFA 200 - AP 104 - VIlA NOVA
- Iaraguá rio Sul-SC - CEP: 89259-320 Credor: PARIZOTIO COMMAT CONSTRUCAO LIDAME Portador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 984001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 210,00 - Vencimento: 14/07/2010

Apontamento: 153564/2010 Sacado: HEUOWIlMARDEMOURA Endereço: RUABERNARDO DORBUCH 921- IARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor:APUCARANALEATHER SA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0100804202
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.092,51-Vencimento: 24/07/2010

Apontamento: 153369/2010 Sacado: HOFMANTEXTILTUR INDUSTRIAL LIDA Endereço: RUA JOSE NARLOCH 130-

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-790 Credor: Dl COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 0001370401 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 362,50 - Vencimento: 20/07/2010
-�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 153365/2010 Sacado: INST MESCH LUZ DO DIA LTDA Endereço: JOAO TOZINI - CORUPA-SC - CEP:
89278-000 Credor: METALURGICA ECOMERCIOMARMIL IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 005266 - Motivo:
faltade pagamentoValor: R$ 281,51 - Vencimento: 22/07/2010

,

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

Apont�ento: 153085/2010 Sacado: n AGROPECUARIA LTDAME Endereço: RUA IOAO CARLOS STElN 307 - SAlA01-
JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-350 Credor: DISUPRADISTRIBUIDORA ll'DA Portador: - Espécie: DMI - WTitulo:
0002002315 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 154,91-Vencimento: 06/07/2010
---- --- - --- - ----- --- -- ---- - ----- ------- - --- -- - -- - ---- ------

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

Apontamento: 153622/2010 Sacado: KETHIlN ALBlNO E CIA ll'DA Endereço: AVENIDAMARECHAL DEODORO DA
FONS NRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-701 Credor: FIDCMULTISETORIALREDFACTOR Portador: CRYSAllS
SEMPRE MIO- IND E COM DE CALCADO Espécie: DMI - W Titulo: 686032/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
554,04 - Vencimento: 24/07/2010 . .

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

Apontamento: 153651/2010 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB.DE PROD, Endereço: LEOPOLDO HANNKE 230 - IA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DAliAGNOL IlDA Portador: _ Espécie: DMI - N° Titulo:
76960 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.252,50 - Vencimento: 16/07/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 153123/2010 Sacado:MICHELEKARINAWAITEREndereço: RUAWALDEMARWERNER 648 - SEMINA
RIO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: NEUBERMOVEIS EELETRODOMESTICOS Portador: - Espécie: DMI - W
Titulo: 02540104. - Motivo: falta de pagamentoValor: R$135,80 - Vencimento: 17/07/20)0
-------- ---- --- -- ---

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

Apontamento: 153125/2010 Sacado: MICHELEKARINAWALTER Endereço: RUAWALDEMARWERNER 648 - SEMINA
RIO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: NEUBERMOVEIS E ELETRODOMESTICOS Portador: - Espécie: DMI - W
Titulo: 02565202. - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 49,00 - Vencimento: 17/07/2010
----------------------------

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

Apontamento: 153049/2010 Sacado: PIZZARIA CANERI IlDA Endereço: R.CI_lLPROCOPIO GOMES 616 - JARAGUADO
SUL - CEP: Credor: CARTONAGEM BATISTENSE unA Portador: _ Espécie: DMI _ N° Titulo: 4822-1 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 1.841,54 - Vencimento: 19/07/2010
----- -- ---------- -- -.--------

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

Apontamento: 153600/2010 Sacado: RONALDO TRAJANO RAUUNO Endereço: RUA URBANO ROSA - JARAGU� DO
SUL-SC - CEP.: 89250-000Credor: AlTAIR ANTONIO BORGES DE FREI1J\S ME Portador: _ Espécie: DMI - N- TItulO:
4214001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 435,00 - Vencimento: 20/07/2010
--------------------------------. -------------- ------

Apontamento: 153717/2010 Sacado: RONAillO-TMi�(;AAUUNÕ-E;;d�;���-:-���-URBANO-ROSA�-JAAAGUÁ DO
SUL-SC - CEP; 89250-00OCredor: AlTAIR ANTONIO BORGES DE FREITAS ME Portador: _ Espécie: DMI - N- Titulo:
4301005 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 445,00 - Vencimento: 23/07/2010
---------- -- ----------------- ---------------

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

Apontamento: 153248/2010 Sacado: RosruMARi�-sop�-�ciÃm;A-�d�;���;A�pIffiF�wm;iMAA GRUB�1�46 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: TIJPERDISTRIBUIDORADEAUTOPECAS S.A. Portador: - Espé
cie: DMI - N°Titulo: 0000830/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 359,29 _ Vencimento: 21/07/2010

:;;������:-����i;�i�&t�d�;ROSIMERE-�ÃlWOOAC-�O-fud�;;�-RUAP�OF.-;m;NiõFswnS-!AUAYROSO�.-NOVABRASIllA - IARAGUADO SUL-SC - CEP�89252-270Credor:ROZANECOSTADOSSANTOsTHIVESPortador: - Espécie:OI - N'Título: 798673 4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 325,00 _ Vencimento: 31/08/2009

:;��������-i��;�i;��p-��d�;siiv�o-josi-BITENcoüiIT-�-ME-E�d������-RÜ�-GUSTOV�-GUMZ�-BÃiffiÃDO RI.O CERRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-500 Credor:ADVCOMEROO EDISTRIBmCAO IlDA Portador: -

Espécie: CH - N-Titulo: 850066 5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 224,24 _ Vencimento: 21/06/2008

A������;��-i��;�i;-�i���d�:-VrA-�jO-iM)�COM�CONHCCOESiIDA-ME-E�d�����;-RUA-ÕÕN�-MKnwE,200 SAlA2 :J�GUADO SUL-SC - CEP: 89256-280Credor: FAVOMArRASunA Portador: _ Espécie:DMI - N°Titulo:
154/C - Motivo. falta de pagamentoValor: R$ 390,38 - Vencimento: 21/07/2010
------ ----- ---- --------------

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

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foipublicado no jornal "Correio do Povo" na data de 06/08/2010.Jaraguá do Sul (sq, 06 de agosto de 2010.'
,

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 23

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Godah desembarca na Scar
Os Melhores do Mundo trazem mais uma vez a Iaraguá do Sul a história de Hermanoteu

JARAGUÁ DO SUL

Entre as páginas do Antigo
Testamento, um deserto
reúne desde romanos de
orientação duvidosa até o

Filho do Todo Poderoso.
/

Eeste
o pano de fundo para

o espetáculo "Hermanoteu
na Terra de Godah", uma
sátira bíblica interpretada

com irreverência pelos integran
tes da Cia. de Comédia Os Melho
res do Mundo. A volta a Jaraguá
do Sul, que acontece às 20h30 de

hoje, promete garantir o mesmo

sucesso alcançado em 2008.
''A turnê não tem data para en

cerrar, enquanto o Hermanoteu

_for requisitado,' os atores viajam
com o espetáculo", explica o pro
dutor do grupo em SantaCatarina,
Luciano Cavichiolli. Em quase três
anos percorrendo o Brasil, estima
se que o público já tenha passado
das 200mil pessoas.

A história é recheada de re

ferências bíblicas, e mesmo as

sim os atores conseguem utilizar
elementos da atualidade para
rechear a comicidade. Herma

noteu, um típico hebreu do ano

zero que é irmão de Micalatéia,
recebe uma missão divina: guiar
seu povo até a Terra de Godah.

Enquanto percorre sua jorna
da, o personagem interpretado

GUARAMIRIM
Chamar a atenção da popula-

. ção para uma das produções de

peixe mais fortes da região. É as

sim que Wilmar Junkes, produtor
da Festa Nacional da Tilápia, defi
ne o evento, cuja primeira edição
começa na noite de hoje. Cerca de
30 mil reais foram investidos na

festa guararnirense, que tem entre

seus objetivos a criação de um sin
dicato para os piscicultores.

"Queremos provar que po
demos ser autossustentáveís, A

ideia, para as próximas edições,
é ter a presença dos produtores
vendendo seus próprios pratos e

os peixes vivos", explica WIlmar.
Por enquanto, como a intenção é

divulgar a criação da tilápia, todos
os peixes que serão utilizados vêm
de produtores de Schroeder.

pelo ator Ricardo Pipo encontra

Cleópatra, Jesus e conversa com

Deus, cujas falas foram gravadas
em off por Chico Anysio.

Outro espetáculo do grupo'
que tem chances de vir a Jaraguá
do Sul no próximo ano, segundo
o produtor, é "Os Melhores do
Mundo FutebolClube". Numa sé
rie de quadros, os Melhores visi
tam situações, angústias e glórias
da paixão nacional. A promessa
é descobrir o motivo da quími
ca de um esporte que consegue
tirar a atenção do brasileiro dos
assuntos políticos, da novela, do
automóvel e "da vizinha".

O Futebol Clube ainda é só
uma possibilidade, mas o Her
manoteu estará no Grande Te-
atro da Scar (Sociedade Cultura
Artística de Iaraguá do Sul) na 'ildJ"P'
noite de hoje, a partir das 20h30.
Os ingressos custam R$ 60 (in
teira), R$ 30 (meia), e podem ser

adquiridos na secretaria da Scar. ,
Outras informações pelo telefo-
ne (47) 3275-2477.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

I
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Parque de Eventos Perfeito Mano
el de Aguiar será palco da escolha
da rainha a partir das 21h. Às 23h,
baile com Roger Constantino &

Grupo Lokodebom. O último dia,
além das atrações gastronômicas, '

conta com o show da Garotada

Fandangueira a partir das 14h.
As receitas custam entre R$

12 e R$ 20, e os shows têm preços
diferenciados. Os ingressos estão

à venda em sete postos de gaso
lina da cidade e a programação
detalhada com todas as informa

ções pode ser encontrada no site

http://site. turismoruralrecanto
damata.com.br.

As principais atrações
gastronômicas são a

, isca de tilápia, tilápia
assada ,e caldo de peixe

SERViÇO
O QUÊ: "Hermanoteu na Terra de

Godah". QUANDO: hoje, 6 de agos
to, às 20h30. ONDE: Grande Teatro '

da Scar. QUANTO: R$ 60 inteira R$
30 meia. OUTRAS INFORMAÇÕES:
(47) 3275-2477 Durante sua jornada, Hermanoteu encontra personagens satirizados saídos das histórias milenares

EVENTO TEM O OBJETIVO DE CHAMAR A ATENÇÃO DOS PISCICULTORES

Festa da Tilápia começa esta noite
Apreparação das receitas - que

incluem iscas de tilápia, tilápia as

sada e caldo de peixe - ficou por
conta do Recanto da Mata, que
será o anfitrião da festa. Na or

ganização estão envolvidas pelo
menos 40 pessoas, que continuam
trabalhando até domingo. Entre as

atrações, o público que compare
cer ao evento no sábado vai acom

panhar uma das fases do campe
onato estadual de rally 4x4, já que
os competidores passam pelo Re

canto por volta do meio-dia.
A abertura é às 18h de' hoje,

com a apresentação das oito con

correntes ao título de Rainha da 1a

Festa Nacional da Tilápia. A pri
meira 'noite será fechada éom a

apresentação do grupo Garotada

Fandangueira. No sábado, os por
tões do Recanto abrem às 9h, e o
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PIERO RAGAZZI

Paixão pela anatomia humana fica clara através das
obras do artista. Reproduções ficam expostas 30 dias

TE

MOStl1i tl'aZ reproduções de
obras de LeonardoDaVinci

"
A exposição faz parte
de um projeto futuro
de criar um museu do
Leonardo Da Vinci.
PATRrCIA FERREIRA TIVES

"Exposição abre hoje, às 20 horas, na unidade do Grupo Uniasselvi Fameg
ANTES DA EXPOSIÇAO,
MUITO TRABALHO

DAIANA CONSTANTINO

Leonardo Da Vinci ficam dispo
níveis ao conhecimento público.
Os projetos expostos foram de
senvolvidos por 20 integrantes
da academia e com base nos re

gistros do artista.
Segundo o reitor da Unias

selvi e diretor-geral da mostra,
Malcon Anderson Tafner, a pro
posta é enfatizar a importância
de Leonardo DaVinci. "Projetos
de arquitetura, àviação, repro
dução de pinturas clássicas, de
obras de engenharia, de recei

tas gastronômicas e de curiosi
dades da vida pessoal do artis

ta", afirma.
Para a gestora acadêmica da

Fameg, Patrícia Ferreira Tives,
essa mostra é uma maneira de

aproximar a comunidade da

instituição, além de fomentar
a cultura. liA exposição faz par
te de um projeto futuro de criar
um museu do Leonardo Da Vin-

GUARAMIRIM

Hoje acontece o lançamento
da "Mostra Leonardo
Da Vinci, DisCípulo da

. Experiência", às 20 horas,
na biblioteca da unidade
de ensino do Grupo
Uniasselvi Fameg, no bairro
Imigrantes, em Guaramirim.

Conforme Patrícia, antes de
tudo estar perfeitamente no seu

lugar, a direção da Fameg provi
denciou reformas e adequações
necessárias para receber os con

vidados, estudantes e outros vi
sitantes. Isso sem falar nos dois
anos de trabalho para reprodu
ção das obras.

Depois da abertura exclusiva

para convidados, o espaço fica
aberto de segunda a sexta-feira,
das 14 às 22h. Nos sábados, a vi
sita pode ser feita das 8 às 12h. O
acesso é gratuito. A mostra per
manece na instituição durante
30 dias. A unidade de Guarami
rim é a segunda do grupo a rece

ber a exposição.

Após
a inauguração da

exposição, os convida �
dos podem saborear
um coquetel de receitas

inventadas pelo próprio Leonar
do Da Vinci. Os pratos vão ser

preparados pelos acadêmicos do
curso de Gastronomia da Unias
selvi de Blumenau.

Conforme a curadora da

mostra, Carla Carvalho, mais de
30 reproduções das obras artís

ticas, materiais e invenções de

_;;..;;.��� "'"

Carla é a curadora da mostra que deve se transformar em museu

• "A sabedoria é filha da experiência."
• "Quem poucó pensa, muito erra."

.

• "A simplicidade é a máxírna sofistioação".
• "O tempo dura muito para aqueles que sabem aproveitá-lo."

(fonte www.suapesquisa.com)
• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.brci", revelou.

VARIAS FACETAS

Leonardo Da Vinci
AGENDA

Visita das escolas
Leonardo daVinci nasceu em 15 de abril de 1542, na cidade de Anchiano, Itália.

Pintor, arquiteto, músico, escultor, inventor e matemático revolucionou o mundo

com sua arte e ciência. Foi um dos primeiros cientistas a explorar a anatomia huma
na, contribuindo com amedicinamoderna.

As direções das escolas interessadas em levar os estudantes para conhecer a ex

posição devem ligar no (47) 3373-9800. De acordo com a gestora acadêmica, antes
da visita pelamostra, os alunos participam de uma palestra explicativa sobre a vida e

trabalho do renascentista. .'
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Contabilidade
COll$ultoria empresarial

3371-4747

Engraçado
como são as coisas.

Dia desses reencontrei um

amigo dos tempos de escola.

Éramos um grude só na época,
quando ele era todo tímido, cheinho
de sardas, cabelo devidamente pen
teadinho e com as roupas todas engo
madinhas. Foi estranho vê-lo agora,

com aqueles olhos expressivos, aque
les cabelos escuros revoltos, aquelas
roupasmodernas dispostas em 1,80 e

mais aquele sorrisinhomaroto. Quem
diria que o garoto desengonçado se

tornaria um homenzarrão, simpáti
co e lindo? Ninguém diria, nem eu.

Ou eu não teria passado tanto tempo
longe dele... Brincadeiras a parte, o

·que surpreendeumesmo é ver que ele

lembrou de mim, brincou, e me con

vidou para jantar na casa dele. Junto
com a esposa e filhos!

TRICOTANDO
,.Um amigo contou essa
rindomuito: 110marido para
a esposa: o que você faria se
eu ganhassena loteria?Ela:
eupegariametade dó díndín'
e de:ixaria você, seu besta!Ele:
ótimo! Acabei de ganhai �?
reais numaraspadínha.Jbma
aí6 contos epode ir'�."

t.;
�

;!; L;

•Ontem foioOiaNakionaI da I

Saúde. E se a saúde donosso
Brasilandameio eapenga,
maldas pernas, sõnes testa .

fazerapartê qtl'énos caõe:
tomar conta denósmesmo]
namedida.donossiv�l, .cotp,

.

boaalimentação e exercícios
físicos. Paranão cairno SUB...
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UniversoTPM

ElijaneJung
Amiguinho

CTRL C + CTRL V
oQUE oORKVf 04 ••

ADOREI Sl:U 'PeRFil. TE
ACHE' NoUtro INltRESSANTe.

posso TE ADO? TE
AGlJAROO!BJOS!!!

BISCOITO
DA SORTE
É o fim de um problema

que lhe preocupa.

DIVÃ COM ADENICE ÁUREA STEIN (NICE)
EU SOU: uma professora apaixona

da, amiga, simpática, extrovertida, ca
rinhosa, prestativa, ansiosa, sensível e

ciumenta. NAMINHA BOLSANÃO FAL

TA: maquiagem, escova de cabelo, docu
mentos e celular. QUERIAQUE OMUN

DO: tivesse mais tolerância e educação.
.

DESEJO QUASE SECRETO: ser mãe.

NÃOVIVO SEM: minha família, meu na
morado e minhas amigas. APLAUSOS

PARA: meus pais. VAIAS PARA: pessoas
mal-humoradas, DESNECESSÁRIO É:
se preocupar por antecipação. UM FIL

ME: A espera de ummilagre. UM ENDE

REÇO VIRTUAL: Google I Youtube. UM

LUGAR PARA COMER: pizzaria. O QUE
BEBER: suco de fruta ou uma cervejinha. O QUE FALTA NOS HO

MENS: paciência. O QUE SOBRA NAS MULHERES: sensibilidade.

SONHO DE CONSUMO: dar a volta ao mundo. UMA DIVA: Maria

de Nazaré. NA TPM EU: choro demais. A FÓRMULA DO AMOR É:

diálogo, carinho, compreensão e respeito mútuo.

ESSA ...- ESTÁ NO
SE.U ORI<UT Os NCoIO?!!
QUER SABER? ESTÁ TUDO

ACABADO ENTRE NOS!

(www.cibelesantos.com.br)

LORD CAFA RESPONDE
P: Lord, no início de qualquer relacionamento, eles nos tra

tam como princesas, nos valorizam pra valer, fazem todas as

nossas vontades e nos chamam de lindas o tempo todo. Mas é

só esse relacionamento evoluir, passar o tempo, e eles c�me
çam a aprontar. Por que isso acontece?

R: Você tem razão e isso acontece tanto com os homens

quanto com as mulheres. Acredito sinceramente que, muitas

vezes, a familiaridade que adquirimos nos faz perder o res

peito e mesmo amando uma pessoa, fazemos com ela coisas

que não faríamos com um estranho. Isso pelo fato de que

queremos impressionar quem nos é estranho, mas não lem

bramos que deveríamos fazer isso com quem está ao nosso

lado. Quem tem pouca consciência do que está fazendo na

relação trilha o caminho para o desastre: desde os muitos

"cheiros" inoportunos, até as traições.

A! E
No presente perfeito para o seu

papi. Se você "pode" que tal presen
tear com o que ele gosta? Moderni
nhos adoram tecnologia, relógios,
perfumes e roupas bacanas. Con

·servadores gostam de coisas sim

ples: tábuas de churrasco, cuia de

chimarrão, molinetes de pescaria e

por aí vai. São apenas exemplos e se

você ainda tem medo de errar, peça
a ele qual omelhor presente. Se joga
no presentinho do papai.

ECA! ABANDONA
-

A bobagem de pensar que
não poderá abraçar o paizão se

não levar um super presente,
porque anda meio sem grana.
Todo pai só quer ter as crias

por perto, assim como as mães,
mesmo sendo normalmente

mais reservados do que elas. E

tudo bem se você levar aque
le par de meias, ou aquele kit
de cuecas, ou ainda se apenas

abraçá-lo carinhosamente. O

importante é estar com ele.

Monte kits e cestas personalizadas para o seu Pai.

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

Shopping Breithaupt, 2º piso (alameda de serviços, acesso a praça de alimentação).

Fone: (47)3275-4367 - e-mail: bodega.emporio@gmail.com
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SÁBADO

PatriciaMoraes, Kelly frdmann, CarlosHenrique
jornalista jornalista Schroeder, escritor

o ciúme criativo

Alguém
·passa várias vezes em frente

ao prédio, repara nos carros esta

cionados em volta, olha fixamente
uma janela e ao mesmo tempo a

um relógio. É certo que ele procura alguma
coisa, algo que se passa naquela hora, atrás
daquela janela. Dias depois, noto que esse

mesmo alguém passa a frequentar pratica
mente todas as noites o botequim da esqui
na, localizado defronte para aquela luz acesa
num andar intermediário,
em alguma peça dos fundos
- os quartos são sempre nos

fundos. Ficava até que a luz
se apagava. Então, de um

momento para outro par
tia, fugia. Incapaz de pagar
para ver.

O ciúme é assim, um escravo de si mes
mo, da incerteza de que se alimenta, um ví
cio no sofrimento, um exercício de imagina
ção incontida que, em certos casos, dá a luz
a um escritor. Em outros deixa só sequelas,
como nesse homem, que, para o resto da
vida, evitou passar por aquela rua. Desapa
receu de uma hora para outra.

Percebo ao meu lado uma mulher que
disfarça bem a angústia de comparar-se a

outra que sabe ser mais bonita. Passa a fes
ta toda com um jeito relaxado, mas com um

o palácio de inverno
Um garoto de dezesseis anos é catapul

tado dos grotões da Rússia para o fausto
da corte imperial. Ali, por quase três anos,
irá testemunhar, do olho do furacão, even
tos que alteraram por completo os rumos

da história doséculo XX. A dura experiência
com esse mundo, às quais sempre era joga
do contra sua vontade, e de grandes tensões
e responsabilidade só foi apaziguada com a

chegada do primeiro amor, .loja. Mas os tem
pos eram agitados, e a história deixou pouco
espaço para esse romance.

olhar aflito fazendo a ponte entre ela e seu

namorado. Tenta adivinhar e imaginar coi
sas que entram na cabeça do sujeito, que na
verdade está preocupado com o Internacio
nal desfalcado para o jogo do dia seguinte
e com o pôquer entre os· amigos. Ele igno
ra a sedução ameaçadora que as mulheres
bonitas exercem sobre as outras. O ciúme
trabalha no detalhe, monta cenários e situ

ações, controla as horas, os dias da sema

na e promove o abando
no depois de uma ligação
não atendida ou de uma

mensagem não respondi
da brevemente. O cheiro
deixado pelo outro, ma

chuca. Parece que as letras
das músicas que tocam na

rádio se encaixam como luvas para aquela
situação de inferno privado. O ciúme é au
tor de romances capazes de inventar uma
vida inteira, personagem tirado do nada

que se movimentam como marionetes, a

quem o enciumado inventa as falas e so

bretudo as respostas, até onde se confessa
a traição. O ciúme faz milagres, ressuscita
amores mortos, ou enterra de vez. Ele dis
pensa a vida real, desconhece as provas, cria
suas próprias evidências. Foi e é um perigo
síssimo protagonista do amor.

CINEMA

'" "

Esses cinco filhotinhos foram abandonados e esperam
por um lar. Eles têm aproximadamente um mês emeio.

Contato:Veridianan (47) 9132-3128 (veridianabuzzi@gmail.com).
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

JA�AGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Meu Malvado Favorito (Dub) (15h50, l7h40,
19h30, 2lh20 - todos os dias) (14h - qua, qui,
sex, sab, dom)

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

• Cine Barithaupt 3
• Shrek Para Sempre (Dub) (15h40, l7h30,
19h20, 2lhl0 - todos os dias) (15h40
- qua, qui, sex, sab, dom)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Meu Malvado Favorito (Dub) (13h45, l5h45,
17h45, 19h45, 2lh45 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Salt (Leg) (14h15, 16h30, 19h, 21h20

- todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Encontro Explosivo (Leg) (22h - todos os dias)
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h,
18h, 20h - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Meu Malvado Favorito (Dub) (13h50, 15h50,
17h50, 19h50, 2lh50 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Encontro Explosivo (Leg) (19h20, 22h -

todos os dias) • Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, 17h - todos os dias)
• Cine Garten 3
• Salt (Leg) (14hl0, 16h40, 19h, 21h30

- todos os dias)

• Cine Garten 4
• Kick-ass Quebrando Tudo (teg)
(13h40, 16h20, 18h40, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (18h30, 21h20 - todos os dias)
• Shrek para Sempre (Dub)
(14h30, 16h30 - todos os dias)

• Cine Garten 6
• A Origem (Leg) (13hl0, l6h, 18h50, 21h40 -

todos os dias)
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Meu Malvado Favorito (Dub) (13h50, 15h50,
17h50, 19h50, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• A Origem (Leg)
(13hl0, 16h, 18h50, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Encontro Explosivo (teg) (19h20, 22h

- todos os dias)
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, 16h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Querido John (Leg) (14h, l6h30, 19h10,
2lh30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Eclipse (Dub) (18h30, 21hl0

- todos os dias)
• Shrek Para Sempre (Dub) (13h40, l6h20

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Salt (Leg) (14hl0, l6h40, 19h20,
:?2h - todos os dias)

ESCRITO NAS ESTRELAS
NOVELAS

PASSIONE
Totó lê o documento e Clara fica apreensiva.

Melina pede a ajuda de Diana para cuidar dos pre
parativos para o seu casamento. Fred exige que
Stela impeça a viagem de Saulo. Berilo se assusta
ao saber que Totó é filho de Olavo. Totó se deses
pera ao descobrir que Clara vai voltar para o Bra
sil. Danilo diz a Chulepa que Clara o decepcionou.
Stela não consegue convencer Saulo a desistir
da viagem. Bete telefona para a Itália e fala com

Gemma, que logo desliga o telefone. Adamo acre
dita que o incêndio no celeiro foi provocado pelos
mafiosos que Totó ajudou a colocar na cadeia. Fred
escuta Saulo confirmando que vai mesmo viajar.
Totó chega ao hotel onde Clara se hospedou e pede
para ela voltar para casa.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Com uma excelente interpretação de Julia Or
mond, este longa centra-se na luta de uma mãe
solteira assombrada por diversos acontecimentos
de seu passado, que encontra um novo sentido
para viver ao tomar conhecimento de um pai de
famftia negro acusado de estupro. Após se con

vencer de que o homem é inocente, decide en

contrar uma forma de garantir que ele não seja
injustamente condenado à prisão, dando início a

- uma batalha legal que durou duas décadas.

Flores lembra de Zé Mário e se emociona. °
carro de Zé Mário está em chamas no meio da estra
da. Nasinho fala para Virgmo que tem uma boate in
teressante em Ribeirão do Tempo. vlrgílio e Nasinho
chegam na Mico Leão. Sônia e André conversam ao
telefone muito apaixonados. Ajuricaba ouve a con

versa da filha e diz a Virgínia que acha que Sônia
está ao telefone com um namorado. Sônia fica
furiosa com a atitude do pai e os dois discutem.
Célia sai do carro de Teixeira preocupada. Karina
pergunta para Célia quem é o homem que esteve
na loja. Célia responde que é Teixeira e afirma que
ele só foi dar um oi. Eleonora diz a Teixeira que
quer dar uma volta na cidade. Virgíllo conta a Nasi-saída para encontrar Luisa, quando Camila chega. nho que bate em mulher.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

LANÇAMENTOS

Suely pergunta a Mariana sobre a vida de Vi
tória/viviane. Beatriz consegue pegar o bloco de
anotaçôes de José, Fernanda tenta descobrir com
Vitória/Viviane as reais intenções de Gilmar com o
neto de Ricardo. Antônia estranha o sumiço do blo
co de anotações de José. Vanessa e Jardel conven
cem Sandra a não contar para Jane sobre a visita
de Mauro. Gilmar deixa Viviane angustiada. Vicente
sai para jantar com Virgínia. Leninha escolhe seu
vestido de noiva com a ajuda de Mundinha. Lucia
na pede para conversar com Mariana sobre Breno.
Guilherme estranha a tristeza de Tadeu. Ricardo
pergunta por VitóriajViviane para Antônia. Beatriz e
Sofia ficam aflitas ao ouvirem o relatório de Suely
sobre os encontros entre Virgínia e Vicente. Jardel
fala com Gilmar ao telefone.

Jornada pelajusüça TI11TI
Luisa fica perplexa com a atitude de Edgar. Ja

queline diz que vai ajudar Jacques a se aproximar de
Ed e Stela. Luti fica furioso ao descobrir que seu pai
penhorou o anel que Suzana lhe deu. Jacques com
bina de se encontrar com Gigi. Armandínho fica com

ciúmes, mas Desirée consegue acalmá-lo e os dois
se beijam. Ariclenes pede dinheiro para Suzana, que
o destrata. Marcela incentiva Camila a fazer uma vi
sita surpresa para Edgar. Ariclenes tenta descobrir
algo para desmoralizar Jacques Leclair e Rosário re
vela que Jacques tem um caso com Gigi. Luti busca
Mabi e pede para falar com Valquíria. Ariclenes foto
grafa Jacques-e Gigi no restaurante. Edgar está de
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Você está mais articulado, poden-

do fazer acordos com facilidade.

Passado ou família podem afetar a vida

afetiva. Um bom relacionamento é sempre

uma mão na roda para facilitar as coisas.

Mantenha boas relações!

TOURQ
(21/4 a 20/5)
Terá motivação para buscar manei

ras de aumentar sua renda. Alguns
contratempos podem trazer aborrecimento

nesta noite. Sua vida amorosa pode ficar em

segundo plano. É no mundo das realizações

que as ideias mostram o seu valor.

fjGÊMEOS(21/5 a 20/06)
Bom dia para investir nos seus so

nhos e .ideais, mas tenha cuidado

para não tirar o pé da realidade. Evite atitudes

inconstantes e não deixe que o ciúme coloque
em risco o seu romance. Concentre-se nos ob

jetivos que realmente interessam.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Não descarte os seus pressenti
mentos, pois tudo indica que eles

estão corretos! À noite, não seja tão

exigente com o seu par. Baixe suas expecta
tivas ou vai brigar por bobagem. Colaborar
com certas pessoas pode parecer algo difí

cil, mas tente.

LEÂO
(22/7 a 22/8)
Estará mais solícito e com isso rece

berá maior ajuda e colaboração dos

outros. Já, no campo afetivo, não deixe que

problemas financeiros desgastem a relação.
A compreensão ajudará você a exigir menos
das pessoas.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Bom dia para se dedicar a uma cau-

sa soclal.O romance corre o risco de

ficar em segundo plano hoje. Atitudes intem

pestivas, suas ou de quem ama, podem gerar
brigas ou rompimento. Quando os problemas
aparecem, o melhor é resolvê-los.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Você poderá expressar os seus ta

lentos com facilidade. A vida amo-

rosa anda meio reprimida e pode bater
de frente com o trabalho. Não valorize os

contratempos. As adversidades são reais e as

oportunidades de superá-Ias também.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Tenha cuidado com as palavras.'
Sua vida amorosa está sujeita a

alguns problemas e talvez seja a hora
de abrir mão de algumas coisas. Se for difícil
se manter dentro dos limites da calma, con
centre o nervosismo em assuntos relevantes.

SAGITÁRIO
(22/11 a-21/12)
Estará confortável para trabalhar
em equipe. No amor, poderá estar

muito exigente e talvez seja preciso baixar
suas expectativas. O desejo de aventura pode
refletir sua insatisfação. O astral indica que
dias melhores virão.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Nada virá fácil hoje, mas os seus

esforços serão recompensados. Seja
menos exigente com a pessoa amada. O dese
jo por liberdade deve falar mais alto. Não im
porta muito a natureza dos acontecimentos,
mas a maneira como você responde.

.

-

• AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Trabalho que exija criatividade con-

tará com a proteção dos astros. Não
brinque com a sorte no que diz respeito ao

amor. Tudo é possível, desde que se dedique
a sonhar e faça de tudo para tornar seus so

nhos realidade.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
As questões que envolvam a família
e a sua intimidade necessitam de

maior sensibilidade e atenção de sua

parte. Cuidado, porém, com a interferência de
terceiros na sua vida amorosa. Mantenha-se
sempre bem-disposto.
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Bruna
Marquezine
escolhe seu

príncipe
A atriz Bruna Marquezine com

pleta 15 anos hoje. E vai comemo
rar com festa, digna de princesa.
Seu príncipe encantado será o

atorCaio Castro. "Bruna e Caio são
muito amigos. Eles trabalharam

juntos no início do ano e quan-do
ele soube que ela faria uma festa
'de 15 anos, prontamente se con

vidou", diz a mãe da atriz, Neide.
Bruna ficou famosa por seu papel
na novela Mulheres Apaixonadas,
onde vivia a menina Salete.

Aguinaldo Silva promete
abandonar a internet

Rihanna pode vir ao
Brasil em outubro

Os fãs da cantora Rihanna já podem começar a
torcer! Segundo a coluna Zapping, do jornal "Agora
SP", a cantora pode vir ao Brasil em outubro. A mo

rena já até teria reservado quartos para ela e sua

, equipe no hotel Fasano, em Ipanema, na Zona Sul
do Rio de Janeiro. A gravadora de Rihanna, a Univer

sal, confirmou para a publicação' que ela está em

negociação para se apresentar por aqui.

Fã escala prédio para
,

ver luan Santana
Luan Santana afirmou que, mesmo com a c,arrei

ra recente, já tem muitas histórias de fãs para con

tar. "Uma loucura ficou marcada. Eu tava deitado no

meu quarto no hotel assistindo televisão, quando
ouvi um barulho na janela. Fui olhar e tinha uma

menina pendurada na janela. Ela tinha escalado a

parede e queria entrar. Abri a janela e tirei ela de lá.

Depois levei ela lá pra baixo e tirei um foto com ela",
contou achando graça da situação.

DIVIRTA-SE

Confiança
_ Eu estou me demitindo! - diz a faxineira do

banco para o gerente, irada. - O senhor não confia

em mim!
- Mas o que é isso, Maria? - exclama o gerente,

espantado. A se-nhora trabalha aqui há vinte anos,

eu até deixo as chaves do cofre em cima da minha

mesa, prova que eu confio em você!

"'7" Eu sei! - diz a faxineira, chorando - Mas ne-

nhuma delas funciona!

O autor de novelas da Globo Aguinaldo Silva disse que vai abandonar a inter

net caso sua conta do Twitter seja invadida novamente. "Se a 'invasão' acontecer

de novo, trato de banir a internet da minha vida, e volto a escrever com pena de

pavão", disse ele. O novelista contou que pessoas o acusaram de ter tramado a

"invasão" para aparecer. Ele falou ainda que tirou do ar seu perfil no Twitpic - ser

viço disponibilizado para postagem de fotos.

Dicésar assina contrato
exclusivo com o SBl

A próxima temporada do game-reallty Os Opos
tos se Atraem, do Programa da Eliana, no SBT,
contará com a presença do Ex-BBB Dicésar. O ma

quiador revelou que fechou um contrato temporá
rio com a emissora do Sflvio Santos e tem grandes
expectativas com a nova oportunidade. "Assinei o
contrato de exclusividade com o SBT faz uma se

mana, pelo período de dois meses, que dura até a

segunda semana de setembro, quando a gravação
do programa acaba", contou Dicésar.

SUDOKU

ANIVERSARIANTES
�/8
Adirlene Kohn

camila Bertoli,
Claudionei Rlegel
Ederson R. L de Oliveira

Franciele Hedler

Franoisco Bossani

lsaumir Rutz

lsalete B. Dama

João B. da Costa

Laura S. Moserd

Maícon carvalho

Ricardo L Stinghen
Rodrigo Klemtz
Samuel Rodrigues
Sandro J. de Paulo

Susan Oeschler

Verônica Zimmermann

Victor Bauer

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

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

quadrado de 3x3.
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Estou de volta
Coisas que a gente nunca espera acabam

acontecendo. Tive que resolver alguns proble
mas extra-coluna e do cotidiano, longe do meu

estimado laptop. Por isso fiquei fora do ar. Mas,
certamente fui bem representado pela minha

equipe que deixou legal o seu recado na coluna
de ontem. E a vida continua, não é?

Vai perder?
As cortinas vão se abrir! Mais precisamente, a

do palco do Parque Municipal de Eventos que vai
brindar os 10 anos de sucesso da Feijoada do Moa
Beneficente, na condição de uma das festas mais
estreladas da região afora, no dia 21 de agosto.Além
dos descolados da área, figuras do show business,
como Edu Ribeiro e Banda, Dado Dolabella e Ban
da, considerado amaior autoridade na irreverência
nacional, os sertanejos Nicolas & Michel, DI Diego
Alves, o bom pagode de Levando Um Lero e Desejo
constante, a alegria da dança do Grupo DetonAxé e

desfiles de moda by AnaVieira e Requinte Modas.
Vai perder? Os primeiros lotes de ingressos estão à

.
venda naRevista Nossa e Requinte Modas.

o escritor jaraquáense João Chiodini, que'
lançou recentemente a biografia deWerner
Voigt - um dos fundadores da WEG, está
prestigiando a oitava edição da F.eira literária
Internacional de Paraty. Na foto, ele com o

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso,
que também prestigiou o evento

Perguntar não ofende
Por que os fabricantes de controle remotos

para portões não fabricam alguns modelos com
a capa em tons claros? Se eu não estiver falando

bobagem todos são pretos e como a maioria dos
estofamentos dos carros e tapetes é escuro. Fala
sério - quando ele resolve despencar do apara
sol, é um parto para achá-lo!

Dica de sexta
Curtir as delícias da Pizzaria Domini, que em

breve estará de cara nova. Onde? Na Praça de ali
mentação do HiperAngeloni.
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Moa Gonçalves

NAS RODAS
• Não ousem esquecê
la: Hoje aminha

queridíssima Iosíane
Crhistine Gonçalves é
a aniversariante mais

festejado. Mil vivas!

verdadeiro festival de
festinhas e festejos em
sua homenagem.

• Soninha Freitas, que
estuda Odonto em

Curitiba, está na urbe
sorriso recebendo um

• Quemmanda ser

querida! Uma turma vai
invadir a casa da bonita
Ana Lúcia Pedri dia 16
de agosto. Todos querem
abraçá-la e beijá-la pela
idade nova.

Wanderlei Passold, Arnold 'Beber e Sérgio
Nagel, terça-feira no Baependi, durante as

homenagens do Prêmio Mérito Lojista

Onde comer bem
No Restaurante Mano. Um dos buffet mais

completos da urbe. Onde? Na Rua Henrique Piaze
ra, ao lado do Calçadão daMarechal.

Troféus e Medalhas
3275-4044

Demode
O meu amigo Eduardo Luiz

Campregher, o Duda, está P da
vida. Aliás, está PT da vida! Em 2008

comprou um lindo e reluzente PT

Chrysler e agora quando quis fazer a
troca porum zero bala, ficou saben
do que amarca foi tirada de linha. O
homem tá uma tirirical Duda, o que
há de mais andar com um carro ul
trapassado? Pense Nisso!

" ,

• Nelson Hard..o popular,.í
Timbó, 'está mais feliz que
ganso novo na lagoa. Omotivo
da sua felicidade é suanova

'

aquisição. UmMeriva O km,
'

Merecidamente! Pagou com
suor de seu trabalho.

.A Ric Record que vai fazer a
cobertura da Feijoada doMoa,

, dia 21, virá com grupo de 20
pessoas para movimentar o
seu camarote. O meu amigo
Silvano, diretor do grupo,
também é presença garantida.

• O restauranteButíá,
comandado pelaFamília
Marcatto emBarraVelha, foi

.

todinho repaginado. Ficou
coisa de cinemaVale daruma
conferida, além do mais, os chefs
tem carimbo internacional. São
osmesmos que cozinharampara

•
••••
••

,"� BUELTEA lf,· _� J'I
--Empreendimentos

www.bueltermann.com.br

"c

Oshomenageados da noite," ...
.

, '.. " '

dona FIQrinda Dordni, M��uro
Kach com.o prêmio Mérit.6

.

Lojista e Mmi:ra Rorichi e
S'andro Moretti' "

"
A honra é como a neve,

que perdida a sua

brancura, nunca mais
se recupera.

CHARLES PINOl' DU(lOS

"

leitor tiel
o leitor fiel de hoje é o camarada

Reginaldo da AS Têxtil, em
Guaramirim. Ele é outro amigo

que acompanha a coluna todos os
dias. Valeu pela foto!

Zum Schlauch
Esse é novo nome da bada

lada Estação Armazém. A gale
ra que vai comandar o pedaço
tem muita experiência, 'Zum
Schlauch faz parte do grupo de
entretenimento .Moom e Zum
de Ioinvílle. Aliás, todos poderão
conhecê-lo dia 21 de agosto na

Feijoada do Moa.

• Roseli e namorado Hojer"
Duarte, vão curtir o friozinho do
fim de se�ana,e�São JoaqUim.

• No domingo-o Restaurante '

Mãejerona estará aberto para
receber e hornenagéar.oDia
'dos Pais.

• Recicle seu lixo..

• Com-essa, fui!
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[:IM oF: O'
:estreia no CineBreithaupt
Filme de animação conta
a história de um homem

que quer roubar a lua

" Em um alegre bairro do subúrbio,
rodeado por cercas brancas com
roseiras em flor, existe uma casa

negra com um gramado seco.

1_- em o conhecimento dos vizinhos,
I' escondido no porão desta casa, existe

um grande esconderijo secreto. Cer
-
..... cado por um pequeno exército de mi

nions, encontramos Gru planejando o maior

roubo de todos os tempos. Ele vai roubar a lua

(Sim, a lua!). Gru adora todas as maldades. Ar

mado com seu arsenal de raios encolhedores,
raios congelantes e veículos prontos para bata

lha tanto em terra quanto no ar, ele derrota todos

que encontra pela frente. Até o dia em que ele se

depara com a imensa determinação de três garo
tinhas órfãs, que olham para ele e enxergam algo
que ninguém jamais viu: um pai em potencial. A
partir daí o filme mostra uma história de amor I

e transformação capaz de fazer a família inteira

sair do cinema sorrindo .

.

Na estreia nos Estados Unidos 'Meu Malva

do Favorito' superou até mesmo a bilheteria de

'Eclipse'. O filme arrecadou um valor estimado

de US$ 60,1 milhões nos Estados Unidos e Ca

nadá durante os três primeiros dias de exibição
e assim como nas produções de "Toy Story" e

"Shrek" é inevitável a chegada de uma série de

sequências lucrativas. "Essa será uma franquia
ótima para a Universal e a Illuminatíon", disse
Nikki Rocco, presidente de distribuição da Uni

versal. (veja programação na página 14).

Sinopse
Gru é o maior vilão do momento, mas tem seu

posto abalado pelo novato Vetor. Para recuperar o

topo, ele planeja roubar a Lua, auxiliado pelas cria

turas Minion. O problema é que três meninas órfãs

veem nele a figura de um pai. Diante disso, Gru fica
dividido entre roubar a lua e abandonar as peque
nas ou ficar com elas e desistir dos seus planos.

Duração: 92 mino

·Gru arma um esquema para roubar a lua,

mas é frustrado por três meninas órfãs

ESCRITOR RECEBEU R$ 30MIL PARA LANÇAR NOVAOBRA

Carlos Schroeder ganha bolsa literária
tos) pela Bolsa. Na região Sul foram

apenas nove escritores, a maioria do

Paraná e do Rio Grande do Sul.

UÉ uma enorme alegria, mas tam
bémuma grande responsabilidade. Já
tenho o esboço do romance, vou par
tir para a pesquisa e amontagem. Es-

ses recursos vão permitir que eu pos
sa me dedicar com afinco ao projeto.
'A mulher sem qualidades' é romance
que dialoga com a tradição literária e

transforma a própria leitura em per

sonagem", afirmou Schroeder para
assessoria de imprensa do programa.

A Fundação Nacional de Artes

di�gou esta semana a relação dos

projetos contemplados com a Bolsa
Funarte de Criação Literária. O escri
torCarlosHenrique Schroeder foi um
dos 60 escritores brasileiros contem

plados (foram quase dois mil inseri-

Variedades 17
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ES I A ElEIT RAl

Dilma tem 41,60/0 eSerra 31,60/0
Diferença de la pontos é amais alta constatada pelos institutos de pesquisa até agora

DIVULGA ÃO

A pesquisa GNT/Sensus
divulgada ontem indica que
a candidata do PT Dilma
Rousseff atingiu 41,6%
das intenções de voto,
contra 31,6% de José
Serra (PSDB).

E
terceiro lugar, aparece a se

adoraMarina Silva (PV) com
5%. Votos em branco, nulo e

.

decisos totalizam 14,3%. A
margem de erro é de 2,2 pontos per
centuais para cima ou para baixo.

Na simulação de segundo turno,
a cándidata petista apresenta 48,3%,
contra 36,6% do ex-governador de São
Paulo. Nesse cenário, brancos, nulos e

indecisos somam 15,3%. Num even

tual segundo turno entre Dilma eMa

rina, a petísta teria 55,7%, ante 23,3%
da candidata verde - brancos, nulos e

indecisos chegam a 21,1%.
Caso a disputa na última ro-·

dada fosse entre Serra e Marina, o
tucano teria 50% das intenções de
voto, contra 27,8 da ex-ministra do
Meio Ambiente. Brancos, nulos e

indecisos obtêm 22,3%.
Na pesquisa espontânea, quan

do não são indicados nomes de
candidatos aos entrevistados, Dílma
aparece com 30,4% das intenções de
votos, contra 20,2% de Serra e 5,5%
de Marina Silva.

Com relação à rejeição aos presi
denciáveis, 25,3% dos entrevistados

responderam que nunca votariam em

Dilma Rousseff. Já 30,8% dos eleitores
disseram que não votariam em Serra,
enquanto 29,7% declararam que nun
ca dariam seu voto aMarina Silva.

Sobre a vantagem da petista, os
analistas acreditam que se deve ao

fato de Dilma finalmente ter con

seguido colar sua imagem em Lula,
sem ser vista como um fantoche e

com isso se tornar mais conhecida.
"Ela passou a ter identidade própria
e musculatura política. Ela está co

lhendo os frutos do governo do pre
sídente Lula", disse Clésio Andrade,
presidente da CNT (Confederação
Nacional dos Transportes).

Foram entrevistadas duas mil

pessoas, em 136· municípios de 24

Estados, entre os dias si de julho e 2

agosto de 2010.

PREVISÃO DO TEMPO

OUTRAS PESQUISAS RECENTES

* VOX POPULI * DATAFOLHA * IBOPE
(23 de julho) (24 de julho) (30 de julho)

DILMA 41% SERRA 37% DILMA 39%
.......................................................... "" .

SERRA 340/0SERRA 33% DILMA 36%
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A sensação térmica em Santa Catarina \ -; �

permanece baixa. O Meio-Oeste registra,_""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,",_..,,,,,
hoje as menores percepções da tempera
tura, entre -5°C e O°C. Na região da Serra'
catarinense a sensação varia entre O°C e

5°C e na faixa litorânea, oscila entra a mí
nima de 5°C e a máxima de 15°C.

CHUVA FRACA
Frio e a umidade
continuam com a

presença de nuvens e

condições de chuva fraca,
especialmente no litoral.
Nas demais regiões, o
tempo fica firme.

Jaraguá do Sul
e Região
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Tempo mais
estável com sol
O tempo ainda será nublado

no início desse sábado no Li
toral norte do Estado, mas me

lhora no decorrer do dia e o sol

predomina em todas as regiões.
A temperatura baixa da semana

permanece, porém no domingo
sofre uma pequena elevação. O
sol aparece entre nuvens.

� A ��·u0�·
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável

Nublado

\
I
,

Resultado foi divulgado no

mesmo dia em que candidatos

participaram de debate

"
Ela passou a ter identidade
própria e musculatura

política. Ela está colhendo
os frutos do governo do

presidente Lula.
'

(l.ÉSIO ANDRADE,
. PRESIDENTE DA (!\li

"

Expectativa
de vitória

Os entrevistados também fo
ram questionados sobre quem
ganharia as eleições para presi
dente da República neste ano,

independente do voto do elei
tor. De acordo éom o levanta

mento, 47,1% apontaram Dilma
como. vencedora, enquanto ou

tros 30,3% indicaram Serra. Para

2,2%, Marina Silva é a favorita.
,

"

l

Chuvoso
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go 170
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Dia dos pais
Segundo previsão da Federação das

CDLs (FCDLSC), a expectativa do comér

cio estadual é de incremento nas vendas de

5,5% em relação à data passada.

links úteis
A internet nos fornece algumas

alternativas incríveis. Segue uma
pequena lista de alguns links que
podem ser bem úteis:

\

• Fazer BO online em Santa
Catarina sem sair de casa:

www.policiacivil.sc.gov.br/beta/default.
aspiveredelegaclaeletronica
• Acesso as principais informações
e séries econômicas:

http://www.bc.gov.br/
• Todos os índices oficiais,
indicadores econômicos, cotações
e séries históricas:

http://home.furb.br/wilhebn/
• Neste endereço tem acesso

aos índices oficiais:

http://www.escgaspar.com.br/indica.htm
•Acesso a informações sobre o CPE CNPJ,
IRPJ, IRPF e diversas certidões:

http://www.receitaJazenda.gov.br/
• Acesso e imprimir todas as taxas admi
nistradas pelo Estado de Santa Catarina:

http://www.sef.sc.gov.br/sat/frame/
frame_dare.htm
• Acesso aCertidões da Previdência,
informações sobre aposentadoria,
estatística e outras informações:
http://www.dataprev.gov.br/
• Acesso a dados oficiais daUnião, como
certidões e impressões de DARF:
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/
• Acesso à certidão do FGTS, informações
sobre financiamento e loterias:

https://www.caixa.gov.br/
� A�esso sobre os principais impostos e

fidicadores:
http://www.sitecontabil.com.br/
legislacao.htm
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Jaraguá do Sul e a
mobilidade urbana

O diretor do Departamento
de Mobilidade Urbana do Mi

nistério das Cidades - Deusdith
de Souza Junior - elencou cinco

pontos a serem considerados:

Transporte não motorizado,
Acessibilidade, Planejamento
da Mobilidade, Transporte Pú

blico Coletivo e Moderação do

Tráfego. Numa rápida análise, é
fácil perceber que o tão critica

do transporte coletivo - que não

disponibiliza mapas das linhas e

tabela de horários nos pontos de
ônibus - é um dos pontos menos

problemáticos desta lista. Embo
ra existam esforços em relação a

todos os outros pontos, eles são

muito modestos considerando

a dinâmica de crescimento da

nossa cidade.

PIERO RAGAZZI

Consumidor
A exigência de exemplar do Código de

Defesa do Consumidor em local visível e

para fácil consulta por parte do consumi
dor em todos os estabelecimentos comer

ciais é uma forma interessante de divulgar
os direitos do mesmo. Logicamente não

basta ter um exemplar disponível se não

se conhece o mesmo e não se sabe como

consultar. Caro leitor, você já leu este

código em sua totalidade? Caso sua res

posta seja positiva, você faz parte de uma

pequena minoria. Outra questão impor
tante é que a maior parte das transgres
sões reportadas ao.Procon tem como alvo

uma minoria de empresas que sempre

conseguem escapar dos regulamentos.

Economia 19

Gol contra
A fortuna da fortuna começou

explorando linhas de ônibus e pa
rece que a filosofia está se perpetu
ando na Gol: explorar ao máximo
o consumidor e não fazer quase
nada para evitar transtornos. Em
um momento em que o mercado
está crescendo acentuadamente
no Brasil e que no resto do mun
do sobram aviões e tripulações, é
totalmente ilógico o que acontece

com esta companhia aérea. Ela

consegue tropeçar'nos seus pró
prios pés e, além de perder receita,
ainda vai ter de pagarmulta de R$
2milhões. Infelizmente o consumi
dor não temmuitas alternativas.

lançamento de site
A Futuro, empresa genuína

mente jaraguaense que atua há
15 anos no mercado adminis
trando a construção de edifícios

pelo Sistema de Condomínio Fe

chado a Preço de Custo, lançou
o site www.futuroapartamentos.
com.br.

Circuito Tela Verde
A Gerência de Educação da

SDR em parceria com a Fujama ini
ciou o programa de produção e exi

bição de filmes doprogramaCircuito
TelaVerde do Ministério da Cultura.
O objetivo é conscientizar os nos
sos jovens em relação à importân
cia dos cuidados ambientais.

Inclusão digital
Aconteceu ontem a entrega de

computadores através do pro
grama SDR de Inclusão Digital.
Trata-se de uma ação importan
te tendo em vista que os compu
tadores estão se tornando cada
vez mais onipresentes.

INDICADORES'
.:j '_'-

esíd'uos sólidos'
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, san-

I
•.

•

nalEla: ,punas dias, determina entre outras

õísas a o agação dos fabricantes de dar uma

�destinação adequada para seus produtos des
,

artadQ� Ilel�s consumidores. Evidentemente a

'tagem ({esta "logística reVerBa' que se en

carregará do recolhimento ao invés do despacho
�

não é. das mais simples, mas poderá gerar um

ovo 6,. robus,to negócio na medida em que em

'� presas seu-rganizarem como uma rede de fran
.

,,(luias que poderá realizar o trabalho todo.

BOVESPA

POUPANÇA

.. 0,2%

0,6080

5.AGoSTo.2D1o

5.AGoSTO.201o

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR,

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7520 1,7540. -0,23%
_ ...._-

1,6800 1,8200
�--.---------------------

_ .._----

1/8000 1,9000

2,3094 2,3109. -0,04%
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voc� SABE...
Unha d1e Fundo

Julimar Pivatto
CÉSAR JUNKES

Brasileiro de Velocross

Luciano
de Oliveira, o Boca, viaja para Passo Fundo (RS), onde

disputa a 5a etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross. O

objetivo do piloto é assumir a liderança da competição. Ele
está a seis pontos do primeiro colocado, Lui André Fietz, (89 a

83 pontos). "Estou bem fisicamente e amoto está em dia. Mas a pista
é de baixa velocidade, prefiro as de alta. Só que preciso estar prepara
do para qualquer tipo de traçado", disse Boca. Ele corre com apoio de

Protork, Sul Brasil Rolamentos, Audicont e Ashima 250.

Como se originou o termo "pelada" no futebol? São três as

versões. A primeira diz que vem do termo "pé la" , que era

usado para chamar as bolas de couro ou borracha. A segunda
é que vem do latim "pilella", que significa bola ou novelo de lã.

E a última é porque as partidas costumavam ser disputadas
em locais sem grama, ou seja, em terrenos "desnudos".

Calendário do basquete
Fim de semana será movimentado para as equipes de basquete.

No mirim feminino, a Elian/FME tenta manter a liderança do Esta

dual em São Bento do Sul. Pela .mesma categoria, no masculino; o
CEJ /FME precisa vencer as três em casa para seguir com chances de

classificação. O sub-15 masculino da Unimed/FME joga em Brusque
querendo manter a boa fase. Os meninos do sub-17 (Unimed/FME)

. estão hoje em Joinville e amanhã no Colégio Evangélico, podendo ga
rantir classificação para a próxima fase. Por fim, o sub-19 feminino da
Faculdade Jangada/FME representará nosso Estado no Sul Brasileiro,
em Ponta Grossa (PR).
........................................ :

.

Festa
Sapo, um dos corintianos

mais fanáticos de Jaraguá do Sul,
está organizando uma festa para
comemorar os 100 anos do alvi

negro. A comemoração será no

dia 12 de setembro na Chatuba e

terá almoço, sorteio de brindes e,

claro, jogo de futebol. Contatos e

informações com Fernando, o

popular Sapo, no 8494-3045.

DOIS, TOQUES
j'FBJQADA'-Neste sábado, '

às I Ih, tem Feijoada daAjinc
no salão da IgrejaMatriz São
Sebastião. Os bilhetes estão à
vendaporR$ 12,50.

AMISTOSO.Asmeninas da
RaUtúaklBarateirÓlFMEvenceram
oCOxapor7:x1i�rpamíStoso;, ....

«

disputado na�enaJaraguá. NÇ)
sub-15, vitóriapor õxl.

, ,

,

'TAEKWONDÓfIIA equipe
jaraguaense conquistou, 20
medalhas no BrazilOpen da'
modalidade: dez de ouro, sete
de prata e três de bronze .

SESl1.A.lessandranías ·

(Weg), no feminino! e
Fernando Oliveira (Menegotti
Equipamentos) "no masculino,
foram os vencedores do tênís, de
mesa dos Jogos do Sesi.

SESI2 '"No próximo sábado
iniciam as disputas da bocha no
masculino. A rodada abre às 8h, "

'com todos os jogos acontecendo
naArweg,

" SÊSl3 ,.Tambémno prõxímo
, sábado aparth:,das Bh, nos
ginásios.do Sesí e da Duas .

Rodas, acbnt�c�aSegt,Q.1�il ,i;
.

I

rodada do futsál'llvre'InascÚlino.

• Garantia de 1 ano balcão. • Assistência técnica espec·alizada em notebooks. • ,Mediante aprovação de crédito.

'::,�', ,�JARAGUÁ DO SUl- Rua Reinoldo Rau, 67 I Centro I 47-3273-6859 JOINVlllE � Rua Blume�au, 735 América I 47�3455-022o'"
,..," .,.'. t..

•
•

,[ "/J .. �

•
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Futsal jaraguaense
é sempre favorito
Time principal daMalwee/Cimed deve ir para os Iasc

JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul é
reconhecida mundialmente
pelo futsal. Por isso, a
modalidade não é esperança
de títulos, mas sim, certeza.

Otime
principal da Malwee/

Cimed está confirmado nos

Iasc (Jogos Abertos de San

ta Catarina), de 9 a 18 de se

tembro.A informação é do técnico

Fernando Ferretti, que garantiu a

presença de força total, exceto se

a data coincidir com a Liga Fut

sal. "Temos os direito de levar dois

jogadores que foram contratados

esse ano. Um será o Neto e o ou

tro ainda vamos avaliar. O resto

do grupo é formado por jogadores
que já estavam aqui desde o ano

passado", disse.
O fato de o time juvenil jogar

pela cidade de Brusque, sede do

evento, faz com que aMalwee leve
a maioria de suas estrelas para a

competição, que segundo Ferret

ti, é "muito importante por serem
os 50 anos dos Jogos Abertos em

Santa Catarina". No ano passado o

time adulto foi representado pelo
juvenil e terminou a competição
na sexta colocação.

Nos Joguinhos, que será de 21 a

28 de agosto, emCriciúma, os garo
tos do sub-20 vão estar em quadra.
O time comandado porRenatoViei
rabusca o bicampeonato, já que em
2009 foram campeões da competi
ção. "Esperamos manter a tradição
e superar nossos principais adversá
rios. Não têm como citar quais, por
que sãomuitos times já que o futsal
é uma potência em Santa Catarina",
admitiuRenato.Aforça de Jaraguá é
tanta, que a cidade cederá jogadores
do sub-17paraCamboriúnos Iogui
nhosAbertos.

Os garotos do sub-17 vão dis
putar a Olesc (Olimpíadas Estu
dantis de Santa Catarina). Co
mandados porAugustinho Ferrari
foram campeões dos regionais em
2009 e passaram direto para a fase
regional, sem precisar disputar a

classificatória. "Esse ano primei
ro passo é conquistar o título do
regional e depois é buscar o tri na
fase final", decretou Ferrari.
• Genielli Rodrigues

I genielli@ocorreiodopovo.com.br

"
Esperamos
manter a

tradição e

superar nossos

principais
adversários.

RENATO VIEIRA, TÉCNICO
DO SUB-20 MASCULINO

Esporte 21

R. Marechal Floriano Peixoto. nO 80 - SI4 e 5 \N\NVV.rnegacrec:Lnet
'Centro - Jaraguá do Sul (jii;
(Ao Lado do Bradesco) �(�7) 337D.�223 I 337D.�24D

"

"
Devemos passar
da fase regional
(da Olesc) e
brigar por um
'lugar no pódio
em Tubarão.
VITOR ALEXANDRE,

TÉCNICO DO FEMININO

"

No feminino, meninas
da equipe sub-17
disputarão as três

competições

FO'TOS PIERO RAGAZZI

l_l�==���������
Time principal da Malwee/Cimed vai representar Jaraguá

do Sul nos Jasc

Garotas querem,manter
embalo da liga Futsal·
As mulheres também querem mostrar

sua força nessas competições. Embaladas
pela estreia na Liga Futsal Feminina a equi
pe é basicamente a mesma nas três com

petições trocando uma peça ou outra por
causa da idade. "Existem garotas de 17 anos

que vão jogar Jasc, Joguinhos e Olesc", afir
mou o técnico Vitor Alexandre.

Nos Iasc a expectativa é chegar na fase es

tadual. Os jogos classificatórios, que serão de

13 a 18 de agosto) em Ioínvílle, vão acontecer
quase

-

simultaneamente à Liga (que começa
no dia 10) e por isso o time será dividido para
disputar as duas competições. O objetivo,
por enquanto, é passar do regional. ,

NaOlesc, elfls também terão de passar pelo
regional, que será em São Bento do Sul, em se

tembro. Se classificar, o que de acordo comVi

tor é bem provável que aconteça, a equipe luta
por um lugar no pódio em Tubarão, já que a

maioria das jogadoras tem idade de Olesc.
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Na área

Henrique .

Porto

Vergonha!
O

basquete [ara
guaense vive uma

grande fase. A mo

dalidade está clas
sificada nos dois naipes
para a Olesc e os Iogui
nhos. O feminino já ga
rantiu vaga nos Iasc, en
quanto o masculino briga
por uma na próxima se

mana, com reais chances
de classificação. A equipe, formada por ex-atletas, lidera invicta
a competitiva LigaNorte. Os times de base estão bem colocados no

Campeonato Catarinense, com chances de chegar às fases finais. De
quebra, Colégio Evangélico e Jangada garantiram vaga nas Olimpí
adas Escolares, como representantes do Estado. Porém, o sucesso

dentro das quadras não foi capaz de sensibilizar a administração
municipal, que abandonou de vez o Arthur Muller, a casa do bas

quete na última década. Hoje os dirigentes precisam bater de

porta em porta em escolas, clubes e recreativas para ver quem
tem disponibilidade em receber os jogos. Uma vergonha.

Contradição
Como domingo é Dia dos Pais, a Liga Jaraguaense de Futebol

acertadamente transferiu a rodada da Taça O Correio do Povo para
sábado (7). E a nona rodada da primeira fase será marcada pelos
opostos. De início, os jogos acontecem em dois extremos da cidade:
ao Sul, no Garibaldi e ao norte, no João Pessoa. No sul, o Flamengo
briga pela liderança, enquanto o Vitória quer sair da lanterna. No

Norte, o II Bordados/ConservasVidaVerde sonha com sua primeira
conquista. Seu adversário, o Cruz deMalta, quer seu décimo título -

é omaior vencedor da história.A previsão é de tempo bom.

Feüoada
Neste sábado (7) acontece a

tradicional Feijoada da Ajinc. Sob
o comando chef Iulrnir Rozza, o
evento inicia às 11h, no salão de
festas da Igreja Matriz. Como diz
o responsável pela entidade, Kiko
Fructuozo, além de saborear o

tempero especial, será um bom
momento para rever amigos e

histórias. Digo mais, é uma opor
tunidade de ajudar quem realiza
um trabalho sério no nosso es

porte amador, já que os recursos

arrecadados serão revertidos na

manutenção das equipes repre
sentam o município em compe
tições estaduais e nacionais. O
valor é R$ 12,50 por pessoa.

PaJpitaço
Não sou o polvo Paul,

mas tinha apostado em

25 de junho que os semi
finalistas do Campeonato
Aberto de Corupá (Taça
Amizade FM) seriam Noi
te a Fora, AZ Concretos,
Baumann e Posto Cidade.
E acertei. Inclusive ainda

posso acertar a ordem dos
c classificados, dependendo
dos resultados dos jogos
de amanhã. Não se trata

de um exercício de prever
o futuro, mas sim de ana
lisar as equipes com isen

ção e calma.

Política X Esporte
E começaram as interferências políticas no esporte. Tem um

dirigente de cabelo em pé com as propostas que anda recebendo
de certo candidato, que muito pouco fez por determinada en

tidade nos últimos anos (e o que fez foi por obrigatoriedade da

função que ocupava). Agora quer posar de bom moço, se fazer de

amigo e arrebanhar votos. Ano eleitoral é assim mesmo.

JÁ NO MUNDIAL

Festavermelha no
Morumbi lotado

para a Copa, pode agora ficar
insustentável.

,

O São Paulo abriu o placar
aos 30 minutos do primeiro
tempo, quando Alex Silva apro
veitou falha do goleiro Renan

e empurrou para as redes do

jeito que deu. O empate veio

em cobrança de falta, aos seis

do segundo. D'Alessandro

chutou, Alecsandro desviou
e tirou as chances de Rogério
Ceni defender. O São Paulo

respondeu na seqüência com

o gol de Ricardo Oliveira. O In

ter conseguiu se segurar, mes
mo depois da expulsão de Tinga
'aos 33 minutos. Depois do api
to final, foi só comemorar.

de decisão, prevista para 11 e 18

deste mês, a equipe enfrentará
o Chivas Guadalajara, tendo a

vantagem de fazer o segundo
jogo no Beira-Rio.

Enquanto os gaúchos fes

tejam a classificação para
o seu segundo Mundial, os

paulistas amargam mais uma

eliminação, mais uma vez

para brasileiros - assim foi
nos últimos quatro anos, con

tra o próprio Inter, Grêmio,
Fluminense e Cruzeiro.

Para piorar, o técnico Ricar
do Gomes pode perder o car

go. A situação do comandante
. são-paulina, que já não era

boa desde a volta da parada

igualdade por dois ou mais gols dá
a vaga para os goianos.

. Jogando em casa, o Goiás apro
veitou o apoio da torcida e tomou a

iniciativa do jogo. Mas foi oGrêmio
que abriu o placar, em suaprimeira
chega ao gol adversário. Aos 35mi
nutos, Hugo invadiu a área e bateu
de canhota na saída de Harlei.

No segundo tempo, o técnico

São Paulo vence por Zxl , mas vaga na final é do Inter

Alecsandro comemora o gol colorado sob protestos de Fernandão (O), que reclamou de impedimento

NO JOGO DE VOLTA, QUARTA-FEIRA QUE VEM, QUEM VENCER SE CLASSIFICA

Grêmio deixa escapar a vitória

SÃO PAULO

o Internacional está na

tinal da Copa libertadores
e será o representante da
América do Sul no Mundial
de Clubes, em dezembro.

O
time chegou ao Morum
bi para confirmar o fa

voritis�o. co.nquistado
no pnmeiro Jogo, mas

encontrou um valente São
Paulo pela frente, que até ven
ceu a partida por 2x1. De nada
adiantou o placar. Os gaúchos
levaram a melhor por terem

marcado fora de casa. Na gran-

O Goiás sofreu nesta quinta
feira, mas conseguiu arrancar um

empate com o Grêmio por 1x1, no
estádio Serra Dourada, em Goiâ

nia, no primeiro jogo dos dois ti
mes na Copa Sul-Americana. Com
o resultado, o time gaúcho jogará
por um 0x0 na próxima quinta, no
estádio Olímpico, em Porto Alegre,
para avançar na competição. Uma

.JEFFERSON BERNARDESjVIPCOMM

Silas recuou o time e tentou jo
gar nos contra-ataques. Mas não

chegava de forma efetiva. O Goiás

dominava, mas também criava

pouco. Pedrão chegou a marcar

aos 27 minutos, mas o árbitro
assinalou impedimento. O gol de
empate saiu cinco minutos de

pois, com Rafael Moura conver

tendo pênalti.
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Para Hanisch, iniciativa fere o direito de ir e vir dos adolescentes

TEI: TE ER

MPvai tentar
derrubar lei
municipal.
Promotoria ingressará com ação
para acabar com limites de horário
MASSARANoUBA

Nos próximos dias, o
promotor Belmiro Hanisch
Júnior ingressará com

uma Adin (Ação Direta
de Inconstitucionalidade)
para derrubar o Toque
de Proteger.

lei municipal, sanciona
da pelo prefeito Mário
Fernando Reinke no dia
Iode junho, foi conside

rada inconstitucional pelo Centro
de Apoio de Controle à Constitu
cionalidade - órgão do Ministério
Público encarregado de avaliar a
legislação. O promotor afirma que
deve ingressar com a Adin no TJ /
SC (Tribunal' de Justiça de Santa
Catarina) ainda neste mês ou no

início de setembro.
De acordo com Hanisch, o

���cer do órgão julgou que a

illlClativa fere o direito de ir e vir
dos adolescentes, contrariando
a Constituição Federal. "A lei faz
uma colocação indiscriminada ao

determinar, pela idade do jovem,
onde ele não pode estar naqueles

horários.Mesmo que omenor não

esteja em situação de risco, ele será
privado de liberdade", pontuou.

"
Mesmo que o menor não

esteja em situação de risco,
ele será privado de liberdade.
PROMOTOR BElMIRO HANISCH JÚNIOR,
DA, 'la PROMOTORIA Df. GUAR.AMIRIM

"
Outra questão diz respeito à

participação daPolícia Civil e da Po
líciaMilitarna aplicação da lei. "Não
cabe ao município legislar sobre as

atribuições da polícia.A corporação
está subordinada diretamente ao

, governo do Estado e cabe a ele legis-
lar sobre isso", acrescentou.

.

O sargento da PolíciaMilitar de
Massaranduba, ÁlvaroAntunes de
Moraes, avalia que a lei não inter

feriu no trabalho que já era reali

zado pela PM. "Há pouquíssimas
ocorrências envolvendo menores

de idade na cidade-Desde que a

lei foi sancionada, não precisamos
encaminhar nenhum jovem ao

Conselho Tutelar", destacou.

• oaiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

Segurança 23

Três assaltos registrados em
menos de uma hora na região

JARAGUÁ DO, SUL
APolíciaMilitar investiga três as

saltos .registrados em urn intervalo
de menos de urna hora, na noite de
quarta-feira. O primeiro aconteceu.
às 18h40, no Mercado Naturali, lo
calizado na ruaMariaUmbelina da
Silva, bairroVila Lenzi. Cerca de 20
minutos depois, por volta das 19h,
o alvo foi o Posto Mime do bairro
Avaí, em Guaramirim. Às 19h3S;
foi a vez da Panificadora Pão de

Mel, na rua Roberto Seidel, centro
de Corupá, ser invadida.

Os três estabelecimentos fo
ram roubados por urn homem
armado, que anunciou o assalto
e fugiu com o dinheiro do caixa.
O valor roubado não foi divulga
do. De acordo com o comandante
interino do 140 Batalhão da Polícia
Militar, RogérioVonk, aPM suspei
ta que o autor de dois dos três as

saltos seja a mesma pessoa. "Pelo
intervalo entre as ocorrências e o .

modus operandi, existe urna gran
de possibilidade de ser o mesmo

assaltante", comentou.
Vonk destaca que a corporação

está estudando estratégias para
flagrar assaltos a comércio na re

gião. Somente no mês passado, a
PM registrou 23 assaltos no Vale
do Itapocu, dos quais 13 em esta

belecimentos comerciais (oito em

Iaraguá do Sul, quatro em Guara-

mirim e urn em Schroeder) e dez
contra pessoa (sete em Jaraguá do
Sul e três em Guaramirim).

"Em todos os casos, os bandi
dos levaram pouca quantia em di
nheiro. Por isso a suspeita é que os

crimes estejam sendo praticados
por usuários de drogas, que rou

bam para sustentar o vício", acres
centou. De acordo com o delega
do Weydson da Silva, o registro de
boletins de ocorrência de assaltos
reduziu consideravelmente depois
que dois bandidos foram presos se
manapassada naVIlaLenzi. Eles se
riam responsáveis porvários roubos
ocorridos nas últimas semanas.

O comandante da PM orienta
os moradores a tomarem algumas
medidas de segurança para evitar
assaltos, como instalar câmeras
de monitoramento nos comér
cios para ajudar na identificação
dos bandidos. Outra orientação é
ficar atento a situações suspeitas -

como pessoas desconhecidas ron
dando comércios ou residências
- e acionar a polícia pelo 190.

PIERO RAGAZZI

PM estuda
estratégias
para flagrar
assaltos a

comércio
na região e

prender os
bandidos

FALECIMENTOS
• Faleceu dia 30/7 às 7h o Sr. Teobaldo Muller

com idade de 86 anos, o sepultamento foi
realizado dia 31/7, às 10 horas, saindo o féretro
da capela mortuária da vila lenzi, seguindo após
para o cemitério municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 30/7 às 14h15 a Sra. Luicia

Klein Junkes com idade de 84 anos, o

sepultamento foi realizado dia 31/7, às 15
horas, saindo o féretro da capela mortuária

da Vila Lenzi, seguindo após para o cemitério

municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 1/8 às 14h o Sr. Sebastião

Parma com idade de 80 anos, o

sepultamento foi realizado dia 2/8, às 15
. horas, saindo o féretro da residência na rua

Helmuth Hansem,136 no bairro Jaraguá
esquerdo, seguindo após para o cemitério

municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 1/8 ás 14:45 hs o Sr. Leordino

Paulo da Silva com idade de 76 anos, o

sepultamento foi realizado dia 2/8, às 14

horas, saindo o féretro da Igreja católica

Santo Antônio, no bairro Tomazelli em
Schroeder, seguindo após para o cemitério

municipal de Schroeder.
• Faleceu dia 1/8 às 18h a Sra. Maria

Onélia de Pinho com idade de 58 anos, o

sepultamento foi realizado dia 2/8, às 16
horas, saindo o féretro da capela mortuária

da Vila Lenzi, seguindo após para o cemitério

municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 2/8 às 5h o Sr. Manoel A. da

Silva com idade de, 80 anos, o sepultamento
foi realizado dia 3/8, às 9 horas, saindo o
féretro da igreja católica São José, no bairro
João pessoa, seguindo após para o cemitério

de João pessoa.

• Faleceu dia 3/8 às 5h o Sr. Edeltraud

Krueger Holz com idade de 74 anos, o

sepultamento foi realizado dia 4/8, às 9
horas, saindo o féretro centro comunitário da

igreja da paz em Rio da Luz Vitória, seguindo
após para o cemitério da igreja da paz em Rio
da Luz Vitória.
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Mesinha tipo avião
Câmbio I-Motion
Aiuste de distância
do Banco Traseiro
Novos faróis
Novo Painel
Novo Design
Retrovisor externo
com tilti-down

Nova
SpaceFox

Cabe tudo que você imaginar.

Promoções válidas até 07/09/200 1O ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veículos básicos com pintura sólida. Frete incluso. Gol Geração 4 1.0

Total Flex, 2 portas, ano modelo 'O/",cód. 5W1U4, com p�o promocional à vista a partir de R$23.990,OO. Novo 6011.0 Total Flex, ano modelo 10/", cód. 5UI1C4, com preçe

promocional à vista a partir de R$30,800,OO (já considerando a redução do IPI) ou financiado com entrada de 35% + 72 prestações mensais. Sendo a primeira prestação com venci

mento em 30 dias. Taxa de juros: 0,89% a.m. e 11,22% 0.0. CET para esta operação: 13,90% 0.0•• Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. SU21C4, com p�o pro
mocional à vista a partir de R$30.790,OO. Correspondentes serão infonnados ao cliente previamente à contratação, contemplando IOF, cadastro, despesas de gravame e eventuais

despesas de registra eletrônico. TC não incluso na operação. Crédito sujeito a aprovação.

Grupo Auto Elite 40 (lnos de credibilidade. MNOOVOUCSWAIGBt

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
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