
Entrando'
, .

nocenano

nacional'
Iaraguá Breakers

estreia neste sábado
no Campeonato
Brasileiro da
modalidade.

, Partida acontece no
,campo do Cruz de
Malta às 15h, contra
o PontaGrossa.

Página16

Emitida licen prévia
para duplicarBR-280

Documento necessário para realizar as obras no trecho entre Jaraguá do Sul a São Francisco
foi assinado ontem pelo lbama (Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis). Nos próximos dias, Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transportes) começa a avaliar uma possível data para lançamento do edital de licitação.

PÉ NA ESTRADA
Página 7

Feriado de Independência deve movimentar as rodovias a partir de hoje. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, tráfego
será intenso principalmento no sentido ao litoral Norte. É para lá que vão Vanúcia Soares e o filho dela, Giovani.

FESTA DO PIRÃO ATRAI
TURISTAS PARA BARRA VELHA

PRF FISCALIZA USO DAS
CADEIRINHAS PARA CRIANÇAS

. 80 ruas devem
ganhar asfalto
Prefeitura negocia empréstimo
com o Badesc de R$ 15
milhões para investir em
obras de infraestrutura, 50%
do valor deve ser aplicado na

pavimentação de ruas. Página 9

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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EVENTO

Rotary.Club
de Jaraguá
No dia 13 de julho de
1952, o jornal "O Correio
do Povo" publicou uma
reportagem especial
sobre o Rotary Club
de Jaraguá do Sul. A
notícia falava sobre a

inauguração do Rotary,
o baile e trazia uma
nota sobre Paul Harris,
fundador do clube.

1783

Independência, dos
Estados Unidos

No dia 3 de setembro de 1783, _termina definitivamente
a Guerra da Independência dos Estados Unidos daAmérica
e o país ganha o reconhecimento mundial de sua indepen
dência. Também conhecida como Guerra Revolucionária
Americana, a luta pela separação da Inglaterra começou
com a assinatura do Tratado de Paris, que pôs fim à Guerra
dos SeteAnos em 1763. No fim da luta, o território do Cana
dá foi incorporado pela Iri.glaterra.

Esse foi um dos motivos para que as treze colônias -

Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Hamp
shire, Nova Iérsei, Nova Iorque, Pensilvânia, Delaware,
Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e

Geórgia - começassem a ter seguidos e crescentes confli
tos com a Coroa britânica.

Abatalhapeloprocesso de independência aconteceu com
aRevoluçãoAmericana de 1776, ummovimento basicamente

popular que teve como motor a burguesia colonial e, no dia 4
de julho deste mesmo ano, a independência das Treze Colô
nias seria proclamada. Os EUA se tomavam assim o primeiro
país a dotar-se de uma constituição política escrita.

Era também a primeira vez na história da expansão eu

ropeia que uma colônia tomava-se independente pormeio
deum ato revolucionário. No documento histórico, assegu
rava-se "o direito à vida, à liberdade e à procura da felicida
de" e se consignavam os direitos individuais dos cidadãos.

Alguns anos depois, os pensamentos iluministàs america
nos acabariam Influenciando aRevolução Francesa (1789) e
também revoluções na Europa eArriérica do Sul.

PELO MUNDO

1938
A Quarta Internacional

1652
Batalha de Worcester

,i'

No início de setembro de 1995,
Pierre Omydiar funda o eBay, uma
empresa de comércio eletrôni
co. Atualmente, é considerado o
maior site do mundo para a ven

da e compra de bens, eacredita
se que a empresa tenha sido a

pioneira neste tipo de trabalho.
Só em 2005, o site gerou mais de
21 bilhões de dólares em merca

dorias transacionadas.

Neste mesmo dia, em 1652, No dia 3 de setembro de 1938,
Oliver Cromwell vence a Batalha Leon Trótski e seus seguidores
de Worcester. O militar britâni- fundam a "Quarta Internacional",
co foi um dos líderes da Guerra' no México. Considerada a her
Civil Inglesa, movimento que deira do legado revolucionário de
derrubou Carlos I e levou à ins- todas as organizações mundiais

tauração de uma república pu- da classe trabalhadora, a Interna
ritana na Grã-Bretanha. Mais cional criticava principalmente
tarde, Cromwell governaria com o burocratismo do governo sovi
o título de "Lorde Protetor" da ético, defendendo o princípio da

Inglaterra, Escócia e Irlanda. "Revolução Permanente".

PREVISÃO DO TEMPO

NUVENS
EMSC
Mais nuvens nas áreas
próximas ao Rio Grande
do Sul. Nas demais
regiões, presença de sol
entre algumas nuvens e

chuviscos.

Jaraguá do Sul
e Região,
HOJE

MíN: 17°C
MÁX: 2Toc

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 28°C

DOMINGO
MíN: 10°C
MÁX: 20°C

MUDANÇA
Chuva sábado
no Estado

TEMPERATURA

Sensação.é alta
'

em todas as regiões
A sensação térmica mínima permane

ce elevada hoje em todo o Estado.Amenor

percepção varia entre 10°C e 20°C em boa

parte das regiões, passando dos 20°C no

Vale do Itajaí e Extremo-Oeste. No sábado
a temperatura cai, principalmente nas re

giões da Serra e Oeste catarinense.

Uma frente fria passá rapida
mente por SC, provocando chuva
a partir da noite de hoje na di
visa com o Rio Grande do Sul, e
estende-se para todo o Estado no

sábado, com volumes pouco sig
nificativos. No decorrer do sábado,
massa de ar seco e frioavança pelo
sul do Brasil,melhorando o tempo.

.. SEGUNDA
MíN: goC
MÁX: 20°C

G
ChuvoSIlEnsolarado PaJ'Gla!mente Nublado

Nublado
Instavel

'. !. i ;, . \ " 'i 0, :,;� � -:. ":. �
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA I QUARTA-FEIRA
OAB deJaraguá

doSul
Jorge Brognoli,
, economista

" , '

FernandoRizzolo,
Advogado

VidorDanich,
, sodólogo

Acüs: a força de uma marca
para o associativismo catarinense

No
marketing, atribui-se à-marca o princi

pal bem de uma empresa, considerando

se o valor intangível que ele representa
junto ao mercado e aos públicos de rela

cionamento de uma organização.
No associativismo não é diferente. Uma entí-

dade que se posiciona perante os seus associados

e na comunidade onde está inseri-

da alcança um valor muitas vezes

também difícil de ser mensurado.

Muito mais do que oferecer ser-

, viços e contribuir para a melhoria
da gestão dos seus associados, uma

organização representativa precisa
estar sintonizada com os anseios

da sua cidade e da região.
�o longo dos seus 72 anos de exis

tência, esta premissa definida pelos
seus fundadores constitui a grande vocação da As
sociação Empresarial de Jaraguá do Sul. Desde que

surgiu, a entidade está focada no estímulo ao em

preendedorismo com responsabilidade social.
Ao estabelecer a cada mudança de diretoria os

seus compromissos, que se renovam a cada ges-
. tão, a Acijs promove o associativismo voltado ao

empreendedorismo, ao mesmo tempo renovando

o viés social de defesa dos interesses da classe em

presarial em harmonia com a sociedade da qual faz
parte e na busca de representatividade política.

Graças a esta postura, a Acijs tem clara a sua im-

portância como uma das principais entidades de re
presentação do setor produtivo de Santa Catarina. A

participação na articulação de soluções ao desenvol
vimento doVale do Itapocu permitiu à entidade con

quistar credibilidade e posição de destaque perante a

sociedade e o reconhecimento nacional.

Sem perder a sua característica de atuar de ma
neira apartidária, atua de 'maneira
firme para que a região conquiste
umamelhor representatividade polí
tica e no encaminhamento de pleitos
nas esferas federal, estadual e muni

cipal, com iniciativas como a campa
nha de conscientização dos eleitores
no próximo pleito.

O respaldo de cerca de 1.200 as

sociados asseguram àAcijs ampla le
gitimidade nas suas articulações em

favor de um ambiente favorável de negócios e ao

mesmo tervpo de melhoria da qualidade de vida

da comunidade. A participação de mais empresas
certamente ampliará esta força, daí a importância
da participação dos empreendedores nas plenárias
que ocorrem às segundas-feiras, também abertas

ao público em geral .
Compartilhar deste e de outros eventos 'or

ganizados pela entidade, "tirando proveito de um

momento de debate e de troca de ideias sobre as

suntos diversos, é contribuir para um valor ainda

maior à marca Acijs.

"
A Acijs tem clara a sua

importância como uma

das principais entidades
de representação do
setor produtivo de
Santa Catarina.

"

SERViÇO

TRADiÇÃO
Festa de Rei com
Baile no Rio Cerro

A Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança, no
bairro Rio Cerro II, promove amanhã Festa de Rei

com tradicional Baile. As festividades iniciam às

l3h30, com a concentração na sede e a saída em

busca da majestade, Adolar Mathias, às l4h. O baile

terá início às 23h e será animado pela Banda Som da

América. Aniversariantes do mês de setembro não

"pagam ingresso, que será livre para todos até as 23h.

SAnDE
Postos de Barra
Velha fechados

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de BarraVe

lha comunica que até o dia 9 de setembro os pos-
"

tos de saúde não terão expediente, por motivo da

promoção de uma oficina de trabalho envolvendo

os profissionais de todas as unidades da cidade.

Em caso de necessidade ou emergências, os usu
ários podem se dirigir ao Pronto Atendimento (PA
24 horas), na ruaMiranda Coutinho, no centro.

fERIADO

Creches em regime
de plantão segunda

A Secretaria da Educação informa que no dia 6

de setembro, decretado pela prefeitaCecíliaKonell
como ponto facultativo, os 27 centros de educação
infantil estarão atendendo em regime de plantão.
Cada unidade educacional realiza levantamento

do número de pais que não terão onde deixar os
filhos neste dia. Já as escolas municipais de ensino
fundamental não funcionam I!-a segunda-feira.

GOMEMORA,ÇÃO
Apevi transfere

evento para dia 20
AApevi (Associação das Micro e Pequenas Em

presas do Vale do Itapocu) transferiu para o dia

20 de setembro o evento em comemoração aos

25 anos de fundação da entidade. A programação
anteriormente prevista para o próximo dia 10 será

I

realizada durante plenária no Centro Empresarial
de Iaraguã do Sul. Informações pelo telefone (47)
3275-7024 e e-mail eventos@apevi.com.br.

Ç)J�� DEdi�tn��:mPa:nL�PMI!�redn2o!@o�!�ddOPovo.comb·brO (:OIumIO DO 1.0\'0 ra-cnere moa ornes- acao ocorreio opovo.com r
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ProjetoGráfico eProgramaçãoVisual:Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1946 e 2106-1916

Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9107-6932
Plantão Entregas: 2106-1919 • 9132-5491/8446-6817 • Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19

• Jaraguá do Sul s SC • Site: www.ocorreiodopovo.com.br

IMAGEM DO DIA
PIERO RAGAZZI

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

* telefone (* não serão publicados),

o Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA

MAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.

samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do"

telefone 047- 2106-9100.
Nelson Klitzke - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do' Sul comunica que se encontra instaurada a licita

ção abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 140/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
- MODALIDADE: PREGÃO
- OBJETO: CONCRETO

"'

- RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 03/09/2010, das 8:00 h às 11 :30 e "

das 13:00 às 16:00 h
• DATA DAABERTURA: 20/09/2010 14:00 horas

"

ESTADO DE SANTÂ CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 114/2010

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL ,"

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: O presente Edital consiste na contratação de instituição financeira

para prestação de serviços financeiros de bilheteria no período de 07 a 12 de'

outubro de 2010, durante a 22a Schützenfest, compreendendo a venda de in

gressos de acesso ao Parque Municipal de Eventos; guarda e transporte dos

valores arrecadados; depósitos em conta corrente; elaboração de relatórios

de arrecadação; disponibilização de troco, dentre outros serviços descritos ,

no Anexo I e demais condições previstas nos demais anexos deste Edital.
"

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto'.

Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL

PARA ENTREGA dos ENVELOPES (Habilitação e Proposta): Até às 13:30 hs

do dia 20 de setembro de 2010, na Coordenadoria de Finanças e Planejamento
da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, sita a Av. Getúlio Vargas n.? 405, bairro:
Centro, Jaraguá do Sul/SC. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes
serão as 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul. ORÇAMENTO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$
22.000,00 (vinte e dois mil reais). INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos

poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelos fones (0**47) 2106-
8719 ou pelo Fax (0**47) 2106-8700, ou ainda pelo e-mail marilene.cultura@
jaraguadosul.com.br (AlC Sra. Marilene Giese).
Jaraguá do Sul (SC), 3t de agosto de 2010.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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carolina@ocorreiO'dopovo.com.br

Carolina.Tomaselli
lei in n itucional

ARQUIVO OCP

O
órgão especial do Tribunal de transporte de estudantes, descumprín
Justiça de Santa Catarina, com- do a Constituição Estadual.

'

posto por 25 desembargadores, .

Para o TI, a lei também é inconsti
declarou por unanímidade a tucional por ferir o princípio da mora

inconstitucidnalídade da lei que con- lidade administrativa, ao permitir que o
-,

cedia aUXI1io financeiro de 100% do benefício seja concedido a todo e qual
valor para o transporte de estudantes quer estudante, independente de sua

uníversitáríos e de cursos técnicos 'condição financeira. Além disso, que a

profissionalizantes de Massaranduba. iniciativa fere os princípios básicos da
Em maio último, o TJ já havia sus- administração pública, como o da ra- .

pendido os efeitos da leí por líminar, zoabílidade e proporcionalidade.
por conta da ação protocolada pelo Sustentando que a iniciativa cabe
Executivo. Proposto pela Câmara,

.

o apenas ao chefe do Executivo, por
texto é resultado de um projeto de íni- gerar despesa, o prefeito Mário Fer
ciativa popular, liderado por alunos nando Reinke (PSDB) já havia vetado
da Escola Marechal Rondon. a proposta, que acabou promulgada

Na decísãodcsta semana, os desem-. pela Câmara. Ainda assim, Reinke

bargadores entenderam que a Câmara' disse que ele apreséntará um projeto
de Vereadores não podia ter aumenta- semelhante, provavelmente no ano

do a despesa pública ao ampliar de 50% que vem, até por se tratar de uma pro
para 100% o 'auxílio financeiro para o messa sua de campanha.

FALA Aí!
,

Não sei cantar, mas
,

sei pedir votos ao
Raimundo Colombo.

ROBERTO CA.RlOS (P'S08),
PREfErroDE NAVEGAmiS,

ARRANCANDO GARGALHADAS
DOS MAIS DE 30 PREFErros

TUCÀNOS EM REUNIÃO,COMo
CANDIDATO AO GOVERNO

www.gumúlom.brgumz@gumz.com.br
.

.(47)a3114141 OMA NRCmA :QUuAlbtO.. Pesde 19.18
"

·RENOVACAo·
. , �

'.
"

.

Só hoje,
Termina hoje o prazo para por

tadores de deficiência informa
rem à Justiça Eleitoral sobre suas

necessidades. A comunicação é
necessária para que possam ser

feitas as adequações nas seções
eleitorais .. Basta procurar o cartó-

. rio eleitoral, que atende das 13 às
19 horas. Também pode ser pela
Intemet, no site wWw.tre-sc.gov.br.
Se não comunicar, o eleitor espe
'cial corre o risco de não conseguir
votar, porfalta de acesso.

Comício
A exatos 30 dias das eleições,

o candidato à Presidência da Re

pública, José Serra (PSDB), estará
hoje em Joinville, para um comí
cio a partir das 19h30, na Socie
dade Alvorada, no bairro Iririú.
Estarão presentes Raimundo
Colombo (DEM), Eduardo Pinho

. Moreira (PMDB), Luiz Henrique
(PMDB) e Paulo Bauer (PSDB),
além dos candidatos a deputado
estadual e federal da coligação
"As pessoas em primeiro lugar".

DIVULGAÇÃO

110 graride dilema atual dapolítica é que os partidos se tornru:âJ?1 nacos. ,

Para que tudo issomelhore, queremos que outras pessoas de bem�LeJ7l_'
.

"'.
se aos partidospara opinar, sugerir, participar'da vigapública. Comisso,
'teremosmais políticos honestos.Se os bons não participarem, os ruins o
farão". Resposta do candidato a deputado�taduàlDieterJanSSên (PP) �

a internauta desacreditado, que perguntou: ""S�GíPererê, PapaiNoel,
Coelhinho daPáscoa não existem, certo? E político honesto, existe?" I?ieter
prega o zelo pela coisa pública. Emostrou isso n� prática, custeando
despesas de viagens para tratar de assuntos de interesses não dele,mas (ta .

população, quando vereador. E foi o único que não contratou um segundo
assessor para seu gabinete, em lei foi aprovada com voto contrário só dele.

Aqui
Antes do compromisso em

Joinville, a comitiva do candida
to ao governo do Estado fará uma

.

mobilização nas cidades doVale do

Itapocu. Colombo estará às 9 horas.
em Schroeder, onde está progra
mada uma carreata no centro da

cidade, que às 10 horas acontece em
Guaramirirn,Apartir das 11 horas, a
comitiva segue para Massaranduba
e percorre as principais vias da cida
de. Depois de um almoço no clube
Beira Rio, em Iaraguá do Sul, o gru
po realiza aindauma caminhada no

Calçadão daMarechal.

Tunna1: 13 a 15de Setembro 119h às 22h30
• Tunna2: 25 de Setembro I 08h às 18h

Local: XP Jaraguá do Sul

Valor. 10x de R$25,OO

�aií��������t��1Jf2�a� �,��,.�'.S����5m����tJ����gr�à�g:s'6t�né
périva�ivos 8»iste a pos�jbilidade de peruas superiores aos valores
1t1\Ij:ldlltn�

Cidadania
Alunos do Colégio Marista São

Luís de Jaraguá do Sul, assim como

as demais unidades da rede no

país, participam hoje do "Debate
Maristas Presidenciáveis". Através
de videoconferência, os estudan-

.

tes de 14 a 18 anos poderão fazer

perguntas aos quatro primeiros
colocados nas pesquisas, que tam
bém vão discutir, individualmen
te, suas propostas com os educan
dos. Mas o debate corre o risco de
virar uma sabatina, pois somente

.
Marina da Silva (PV) teria confír
.mado a participação. :
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Beneficiopara quem acompanha.
Gratuidade no transporte coletivo para acompanhantes de deficientes deve virar lei

PIERO RAGAZZI

, JARAGUÁ DO SUL

Se depender dos
vereadores, pais e

familiares de portadores
de necessidades especiais
serão beneficiados no

transporte coletivo.

já foi concedida, mas foi cortada,
pois não havia previsão em lei.
"Essa ajuda nunca poderia ter

sido retirada. Nós temos exern

plos de muitos pais de porta
dores de deficiência de baixa
renda. Eles precisam levar os

dependentes na fisioterapia, no
médico, e vão pagar a passagem
como? Não adianta o deficiente
não pagar se ele não consegue
andar sozinho", comenta.

O projeto foi bem recebido

. pela Associação dos Usuários do

Transporte'Coletivo de Jaraguá e

Região. Segundo o presidente da

entidade, Mário Pappen, é neces
sário algum tipo de aUXI1io para
quem acompanha os deficien
tes. Porém, Pappen demonstra

preoéupação com a aplicação da
lei. "Quem vai pagar a conta? A
Prefeitura mesmo? É importante
estar tudo definido agora, para
depois a lei entrar em vigor·e não
funcionar na prática", alerta.

Quer aprender
,I bateria grátis? .

Acesse:
www.baquetasliverpool.com.br

As
pessoas que acom

panham os deficientes
também terão direito a

gratuidade no passe de
ônibus. É o que propõe oprojeto
de lei do vereador José de Ávila
(DEM), aprovado por unanimi
dade na Câmara e enviado ao

Executivo para sanção.
Se a proposta virar lei, as pes

soas que acompanham os porta
dores de necessidades deverão
fazer um cadastro para obter a

isenção. Pelo projeto, será de res
ponsabilidade do Executivo, res
ponsável pelo serviço de trans

porte, custear as passagens dos
novos beneficiados.

Ávila conta que a gratuidade

Prefeita deve
sancionar a lei

A proposta do vereador José
de Ávila (DEM) deve ser sancio
nada pela prefeita ainda este

mês. Segundo a assessoria de

comunicação da Prefeitura, o

projeto com o procurador Má
rio Sérgio Peixer Filho, que está
analisando a legalidade e viabi
lidade da iniciativa. Um levan
tamento junto aos portadores
de deficiência será feito para
saber quantas pessoas devem

requisitar a isenção.
• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br Benefício ao acompanhante visa aumentar a acessibilidade aos deficientes
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CHARGE

ANIMADO
CO�O

fERtADÁo ?
•

DO LEITOR

Prospecte mas clientes

OSOnhO
de todo profissio

nal de vendas é 'aumentar
. a sua carteira de clientes.

Especialmente para quem
começa algo novo, prospectar é

questão de sobrevivência. O pro
blema é que a grande maioria dos
vendedores dá o famoso "tiro para
todos os lados" aí, haja munição
e energia nessa caça. Nessa hora
não pense duas vezes ·e organize
a sua forma de prospectar. Que tal
refletir sobre os tópicos abaixo?

Segmentação é fundamental.
Não dá para abraçar o mundo e

querer todo . "santo"
como cliente. Faça
um estudo e deter
mine quem é o seu

público alvo. Não há
. produto no mundo

que sirva para todos.

Papel higiênico que
é papel higiênico
tem para todos os

gostos e tipos, mas
não para todos os

bolsos. Descubra quem realmente

pode se interessar pelo seu produto
ou serviço e partapara a conquista.

Foco no planejamento. Uma
vez segmentada e estipulada à

forma de atuação, tenha foco e

insista em realizar o planejamen
to. É difícilmanter o foco? Eu sei,
eu sei, mas adianta gastar recur
sos e tempo em algo que não. foi
tão bem pesquisado devido a um

insight qualquer? É claro que po
demos mudar o foco, mas o que
não podemos é planejar algo e

abandonar tudo na primeira se-

mana de maus resultados.

Faça parceria com associações
de classes, entidades e similares.
Lá você poderá demonstrar o seu

produto, encontrar endereços, te
lefones e e-mails para contatos e

o melhor - um lugar onde os pros
pects já estão segmentados!

Vendedores não existem para
. . . .

serem mmugos, mas para se aju-
darem. Encontre outros vende
dores que tenham um negócio
similar ao seu, algo complementar
onde não exista conflito e criem
uma estratégia onde um. possa

ajudar ao outro. Não
me esqueço do caso

João e João. Os dois
. "Ioões" vendiam
consórcio de carro.

O João "um" era ex

celente ao telefone e

tinha uma facilidade

"
Segmentação é
fundamental.
Não dá para

abraçar o mundo
e querer todo
"santo" como

cliente. enorme para mar�ar
um encontro. Mas
na hora "h", face to

face, ele gaguejava,
ficava com a confiança abalada e

não lidava bem com objeções. Já o
João "dois" era terrível ao telefone,
não gostava de falar, não era a dele.
Mas no contato pessoal era imba
tível. Daqueles que não perdiam
uma venda! Após um conhecer
melhor ao outro decidiram: João
"um" ligava e o xará, João "dois" vi
sitava e fechava a venda. Dividiam
as comissões nesse novo negócio.

Ainda bem que até nos no

mes tudo dava certo.

"

EDITORIAL -

ser questionada na Justiça pelas concorrentes que
se inscreveram para oferecer o serviço.

Outra questão que pode travar a obtenção das

licenças é a falta de acordo entre o Dnit (Departa
mento Nacional de Infraestrutura de Transportes)
e a Funai (Fundação Nacional do Índio). Isso

porque, caso não haja um entendimento entre

os órgãos sobre o novo traçado da rodovia no

Morro da Palha, em São Francisco do Sul, o Dnit
será obrigado a realizar novas

alterações no projeto, retardan
do aindamais o início das obras.

É compreensível que o proces
so de duplicação seja detalhado
e que é preciso cumprir todas as

etapas burocráticas para evitar

qualquer problema que coloque
a vida das pessoas em risco ou

prejudique o meio ambiente. O
inaceitável- e questionável- é que os avanços pare

. cem acontecer somente quando convém ao gover

. no, como é o caso do período eleitoral.
O que falta para os nossos representantes é en

tender que as melhorias na saúde, infraestrutura,
educação e segurança não podem ter uma data
definida para acontecer. Elas' precisam ser diárias,
ágeis e, principalmente, eficazes.

8R-280
E

meio a cronogramas sucessivamente des

umpridos, uma notícia chega tarde, mas

om esperança: a licença prévia para dupli
ação da BR-280, no trecho entre Jaraguá do

Sul e São Francisco do Sul, finalmente foi emitida. O
documento é necessário para lançar o edital de lici
tação para iniciar as obras, o que infelizmente ainda
não tem data para acontecer.

A emissão do licenciamento pelo lhama (Insti
tuto Brasileiro do Meio Ambiente

.

e dos Recursos Naturais Renová

veis) era aguardada com muita

ansiedade pela população, que
corre diariamente os riscos de
uma rodovia negligenciada du
rante décadas. É inadmissível

que vidas continuem se perden
do e que a economia da região
seja obrigada a limitar seu po
tencial de crescimento por causa da falta de atenção
e de investimentos porparte das autoridades.

O que se espera agora é que as demaisetapas
do projeto não sofram novos entraves, embora isso

seja um sonho quase impossível. Afinal, o proces
so licitatório é o que mais costuma atrasar o an

damento dos projetos na esfera pública, já que a

escolha da empresa para realizar a obra costuma

DO LEITOR

Gestão pública com qualidade

Lamentavelmente
muitos gestores públicos

ainda caminham a

passos lentos na análise,
acompanhamento e

.

controle dos atos
de gestão.

H
á muito tempo que a melhoria do ge
renciamento da administração pú-

.

blica está em pauta. Cada vez mais,
exigem-se eficiência, prestação de

contas, ênfase na racionalidade dos procedi
mentos, apresentação de metas e indicadores
claros. As coisas simplesmente não podem ser

mais como no passado, quando as decisões'
eram tomadas a portas fechadas e a população
desempenhava um papel es

tritãmente passivo.
Nessa nova realidade, as di

versas esferas do poder público
têm que permanecer atentas

à necessidade de adotar ferra
mentas de gestão que assegurem
a qualidade e a transparência
no setor público. Somente as

sim será possível diagnosticar
as rotinas afetas aos produtos e

serviços ofertados à população,
e, a partir desses levantamen
tos, partir para a etapa do pla-
nejamento estratégico e de seu

.

desdobramento em planos de ação específicos,
voltados àquele que deve ser o objetivo maior do
gestor público: o bem-estar do cidadão.

Partindo-se desse pressuposto, .a excelência
funcional e operacional constitui-se no grande
objetivo estratégico a ser perseguido pelas or

ganizações públicas em suas múltiplas esferas,
tanto na administração direta quanto indireta.

No Brasil, e administração direta é composta
pelaPresidência daRepública e pelos governos es-

taduais e municipais. Dela participam ministé

rios, secretarias, núcleos e gabinetes. Da adminis
tração pública indireta fazem parte as empresas
públicas, as sociedades de· economia mista, as

fundações públicas, as autarquias, os consórcios
públicos e as agências executivas e reguladoras.

A principal mudança a ser implantada junto a

esses interlocutores é a conscientização acerca da

importância de uma nova cultura organizacional,
focada em metas e objetivos.
E cabe aos altos escalões ge
renciais a tarefa de implantar
e consolidar as ferramentas de

qualidade nas organizações.
Também se deve ressaltar

a importância da auditoria
da gestão pública, não ape
nas para cumprir a legislação
vigente, mas também para o

melhor controle do patrimô
nio. Lamentavelmente, po
rém, muitos gestores públicos
ainda caminham a passos len-
tos na análise, acompanha

mento e controle dos atos de gestão. Uma vez

que o órgão público não tem como prioridade a

geração de lucro, sua situação patrimonial, por
exemplo, pode ser negligenciada. Este é um erro,

pois o que pertence ao coletivo deve contar com
amesma cautela e parcimônia com que se admi
nistram os bens e valores dos proprietários nas

entidades privadas.

"

"

....•• ' .•
' J;' .....

Eduardo Pocetti, diretorexecutivo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Segurança 7
o CORREIO DO POVO • Sexta-feira,3 de setembro de 2010

E1 -�.98"O]I �ltllJlJ1JJH ,,,

Finalmente,.sai
a licença prévia
Ibama emite documento necessário para lançar licitação

III I
�al/tlwml PIERO RAGAZZI

ARQUIVOOCP
JARAGuÁ DO SUL

Um passo importante foi
dado para a duplicação
entre Jaraguá do Sul e
São Francisco do Sul.

[lama
(Instituto Brasileiro

o Meio Ambiente é dos Re
ursos Naturais Renováveis)
mitiu ontem a licença pré

via, necessária para o lançamento
do edital de licitação que permitirá
o início das obras.

O presidente substituto do lha

ma, Américo Tunes, explica que o

licenciamento só é válido - e que a

duplicação só será autorizada - se

'o Dnit (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes) cum
prir dez condições estabelecidas
no documento. Uma delas deter
mina prazo de 90 dias para a Funai

(Fundação Nacional do Índio) se

manifestar sobre as obras. Os índios
são contra o novo traçado noMorro
da Palha, em São Francisco do Sul,
onde háuma reserva indígena.

Tunes garante que a falta de su
cesso nas negociações entre o Dnit
e a Funai não interferiram na emis
são da licença, aguardada pelo Dnit
há quase seis meses. Segundo ele,
a grave dos servidores do Ibama,
que durou 60 dias, foi determinan
te para que o licenciamento demo-

,

rasse mais para sair. "Justamente
para evitarnovos atrasos preferimos
condicionar esta negociação com a

Funai para a emissão da licença de

instalação, que irá permitir o início
, das obras", comentou.

Agora, o próximo passo é a apre
sentação do PBA (plano BásicoAm
biental) pelo Dnit. O Ibama terá 75

dias para analisar o projeto e, se tudo
estiver de acordo, emitir a licença de
instalação para a obra sair do papel.

Na manhã de ontem, outdoors foram derrubados em Nereu Ramos

Acão do Dnit retira outdoors
� .

instalados às margens da 280
JARAGUÁ DO SUL

Nesta semana, o Dnit (De
partamento Nacional de Infra
estrutura de Transportes) está
dando continuidade a ação de
retirada de placas de propa
ganda às margens da BR-280,
no trecho entre Jaraguá do Sul
e Corupá. O objetivo é evitar o

desrespeito à faixa de domínio
da União que, no trecho, é de
25 metros para cada lado, par
tindo-se do eixo da rodovia.

Na manhã de ontem, uma

equipe do serviço de operação
rodoviãria do Dnit derrubou
outdoors instalados irregular
mente às margens da rodovia
no bairro Nereu Ramos. De

acordo com o engenheiro res

ponsável do Dnit de Joinville,
Antônio Bessa, a fiscalização
acontece de seis em seis me

ses em todos os trechos da BR-

280 na região. Segundo ele, há
casos de agências de propa
ganda que já tiveram as placas
derrubadas e que, mesmo as

sim, voltam a instalar no mes

mo local. "Todas as agências
sabem das normas relaciona- .

das à faixa de domínio, mas
mesmo assim muitas desres

peitam", comentou Bessa.

Mais de 100 obras estão previstas para o trecho entre Jaraguá e São Chico

PRAZOS DESCUMPRIDOS
CRONOGRAMA INICIAL
• Setembro de 2008: conclusão do projeto executivo e do ElA/RIMA
(Estudo e Relatório de'lrnpacto Ambiental)

• Outubro de 2008: lançamento do edital de licitação
• Novembro: contratação da empresa responsável
• Janeiro de 2009: início das obras

DEPOIS FOI PARA...
• Março de 2009: avaliação final do projeto executivo e do ElA/RIMA
• Abril de 2009: lançamento do edital de licitação
• Agosto de 2009: contratação da empresa responsável
• Setembro de 2009: início das obras

'

A largura da faixa de domí
nio é definida de acordo comas

características técnicas do pro
jeto final de engenharia de cada
rodovia. A reserva da faixa de
domínio pode variar de 15 até
30 metros para cada lado.

E EM SEGUIDA...
• Agosto de 2009: Conclusão do projeto executivo e ElA/RIMA
• Setembro de 2009: Dnit apresenta ElA/Rima e projeto de engenharia.
,. Dezembro de 2009: Ibama pede estudos complementares do ElA/RIMA
• Abril de 2010: Estudos complementares são concluídos
• Maio de 2010: Emissão da licença prévia é adiada pela sexta vez

• Julho de 2010: Dnit admite que, se negociações com Funai não

avançarem, processo de licenciamento pode não ser concluído até fim
do ano e que obras podem ficar para 2011.

• Setembro de 2010: Ibama emite a licença prévia e Dnit prefere não

anunciar uma possível data para início das obras ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

ED ITAl
PREGÃO PRESENCIAL N° 129/2010
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo: Menor preço POR ITEM
OBJETO: Contratação de serviços pára acesso a rede de telefonia pública, com

preendendo serviços de telefonia digital denominado E1 com 30 (trinta) faixas piloto e
'

100 (cem) ramais, em conformidade com as especificações no ANEXO II deste edital e
Anexo VII - Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho
de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA
e lOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 hs do dia 21 de setembro de

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

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos en

velopes serão as 19: 15 hs do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência.de Licitações
e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 24.000,00 (vinte e quatro
mil reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no

seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111 , bairro: Barra do Rio Molha, município de

Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 01 de setembro de 2010.

OllVlO BELTRÃO JUNIOR· Secretário de Administração

dições estabelecidas pelo Ibama ção que atenderá aos interesses de '

para garantir a validade da licença ambos", ressaltou Tunes.
prévia. "Enquanto não soubermos
o conteúdo da licença, não temos OBRAS
como,anunciar prazos", explicou o
assessor de comunicação do Dnit

,

Mais de 100 obras estão previs-
de Florianópolis, Breno Maestri. tas na duplicação dos 71,5 quilô-

O presidente do Ibama diz que metros entre Jaraguá do Sul e São
acredita no entendimento entre Francisco do Sul. A previsão é de
Dnit e Funai para evitar que o que as obras custem R$ 500 mi

projeto sofra novas alterações. lhões. Para a primeira parte estão
"Estou confiante de que esta garantidos R$ 120 milhões através

questão não será um empecilho do PAC (Programa de Aceleração
e de que se chegará a urna defini-··· -doCrescimento). "" .

Licitação e início
das obras ainda
sem data p'revista

O Dnit deve definir nos próxi
mos dias uma possível data para
o lançamento do edital de licita

ção e o início das obras. A partir
da publicação da licença prévia
no Diário Oficial da União, o que
deve acontecer dentro de quatro
dias, será possível avaliar as con-
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Universo TPM

Elijane Jung
.

Sem roupa·
Na

RevistaNova (que de nova não tem
nada, é a edição de junho), há uma
lista de coisas que você pode fazer
nua. Sozinha, com as amigas e com

o love. Uma das coisas para fazer sozinha:
"dance o novo hit da Beyoncé em frente ao

espelho". Peladona! Imagine só que lindeza
isso seria! Para fazer com as amigas: "tomem I

aquele gostoso solzinho de inverno ..." Agora .'
pensa, umas 15 mulher juntas, tomando sol,
nuas ... E aquela amiga perfeita se exibindo.
e fazendo todas as outras chorar. Sacanagem,
né? Para fazer com o love: "simule uma luta .

de vale-tudo..." Jura? Vocês acham mesmo
que isso não acabaria mal? Essas listinhas
acabam com aminha vida. Mesmo!

Lord Cafa responde:·
P: Lord, você .pode fazer a graça que quiser,

mas no fim me dê um conselho útil, por-favor? Sou
extremamente traumatizada com meu' corpo, que
não é gordo, mas não tem nada no lugar certo.
Sem cintura, sem bunda, sem peito, braço grosso,
coxa grossa e rosto bolachudo. Como fazer para
parar de me sentir horrível?

um insensível!Meu conselho de amigo: compre rou

pas que você goste muito, mesmo que isso signifique .

uma peça por semestre e procure sair mais, mas" .

veja bem, sempre com amigas fraquinhas. Roupa
legal, amigas feias e balada. É tiro e queda! Procure
dicas de moda e vista roupas que beneficiem seus

pontos fortes (você deve ter algum, coxa grossa todo
homem gosta!). E procure roupas que escondam
suas falhas. Deixa de ser boba.R: Mas o que é isso, garota? Como se eu fosse

•

Na procura do biquíni per-
feito. Só para avisar, grandes
estilistas, como Alexandre Her

covitch, da Rosa Chá, lançaram
a moda 'praia/moda íntima, ou
seja, tons nude, bojo no sutiã e

calcinhas mais largas estilo hot

pants (como as pinups). Mas há
,

quem aposte que essa moda vai
demorar a pegar. De qualquerma
neira, lacinhos, frufrus e estampas
estão permitidos. Fique ligadinha
e se joga no biquíni certo, parceira!

BISCOITO
DA SORTE

Você vai receber uma
carta importante .

ECA! ABANDONA:
Abandona aquele shortinho

jeans curtíssimo e justíssimo,.
com aquele salto enorme e aque
la blusa super agarrada e deco
tada. O shortinho é bem-vindo
sim, desde que não dê a impres
são de embalado a vácuo, e que
a blusa que o acompanha seja
mais soltinha. Abandona o estilo
"ordinária", amiga.

Famosa sanfona
Sabe uma coisa que dá um ódio grande, mas grande mesmo?Você

ler a notícia que a fulana de tal emagreceu 10 quilos para fazer a nova
personagem.da novela das 8, e que o astro do cinema perdeu 30 qui
los para viver seu novo personagem nas telonas. Aí vai a outra lá e

engorda 12 quilos quando viveu a donaXíquínha na novela das seis e

agora enxugou mais 15 para viver a personagem da lei nanovaminis
série. Fala sério, gente! Eu queria ser artista! Ou ser mais bem resolvi
da. Ou então, magra, ora essa!
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Investimento para
acabar com apoeira I
Por enquanto, negociações envolvem pelomenos 80 ruas I

I

Um volume de poeira
tão grande que é quase
impossível deixar
as portas e as

janelas abertas

OS
moradores daAlwin Koch,

no bairro Nereu Ramos,'
precisam lidar com essa

situação diariamente. E

mesmo com o desagrado e a sujei
ra, as moradias devem continuar

fechadas por mais algum tempo -

apesar deles já terem entrado em

contato com aPrefeiturapara soli
citar o asfaltamento, a negociação
acabou não tendo êxito.

"Moramos aqui sufocados.

Algumas ruas aqui perto ga
nharam asfalto sem precisarem
pagar, nós queríamos a mesma'

coisa", explica uma das morado

ras, que não quis ter o nome di

vulgado. Geralmente, o valor da
pavimentação é dividido em três

partes: uma é paga pela Prefeitu
ra e as outras duas são divididas
entre os moradores de cada lado
da rua. Na Alwin Koch, o proble
ma é que muitos dos proprietá
rios têm terrenos dos dois lados
da via, e não conseguem arcar

com as despesas em dobro.
Os problemas enfrentados pe

los moradores de algumas regiões

de Nereu Ramos são semelhantes

àqueles.presentes no dia a dia de
milhares de jaraguaenses cujas
casas estão em outros 600 km de
vias não asfaltadas da cidade. Se

gundo Luiz Hirschen, coordena
dor dos Conselhos Municipais,
existem hoje cerca de 100 pedidos
de asfaltamento pendentes na

Prefeitura, dos quais 80 estão sen

do negociados com os moradores.

Entre todos os bairros, as estradas
que estão em estado mais críticos

, ficam no Estrada Nova, São Luís,
TifaMartins e Ilha da Figueira.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Moradores da rua Alwin Koch deixam as casas fechadas por causa da poeira constante em dias de sol

PROJETO FINAL COMEÇARÁA SER FEITO DEPOIS DA RESPOSTA DO BADESC

Empréstimo de R$ 15 milhões
I

o número de ruas que ainda
não estão pavimentadas deve co

meçar a diminuir nos próximos
meses. Se for aprovado, um em

préstimo do Badesc (Agência de
Fomento do Estado de Santa Cata

rina) no valor de até R$ 15milhões,
pelo menos 50% da verba será
destinada para o asfaltamento, se-

gundo Luiz Hirschen. O restante

vai para a construção de pontes,
viadutos, urbanização, infraestru
tura e aquisição de equipamentos,
de acordo com a necessidade;

A análise do pedido de em

préstimo tem um período de 60 a

90 dias para acontecer, e os locais

específicos do investimento ainda

não.foram definidos. "Recebemos

agora autorização da Câmara de
Vereadores parapedirum emprés
timo. O projeto só será feito depois
que o contrato estiver fechado.
Não adianta começar a segunda

.

parte se a primeira ainda não está

pronta", explica o secretário da Fa
zenda, José Olivio Papp.

Estudantes pretendem questionar sobre os projetos para os jovens

Alunos do Colégio Marista
participam de debate eleitoral
Na tarde de hoje, os alu

nos da rede Marista de ensino
de todo o Brasil terão a opor
tunidade de conhecer um

pouco melhor as intenções de

alguns dos candidatos à presi
dência do país. Apartir das 15h,
cerca de 120 mil estudantes es

tarão reunidos nas respectivas
escolas para um debate direto
com os presidenciáveis, que
acontece através de uma vide
oconferência.

A princípio, seriam reu -

.

nidos no Colégio Marista de
Brasília quatro candidatos -

Dilma Rousseff (PT), José Ser

ra (PSDB), Marina Silva (PV)
e Plínio Sampaio (PSOL). Até
a tarde de ontem, no entan

to, apenas a candidata Ma

rina Silva havia confirmado

presença. Ela deve responder
entre oito e dez perguntas que
foram pré-selecionadas entre

as questões de alunos de todo

o Brasil, e serão sorteadas na

hora do debate.
Uma das perguntas pode

ser a de cinco alunas do 3° ano

dó Colégio São Luís Marista,
de Jaraguá do Sul. Daniara

Kasmirski, Ingra Marangoni,
PaulaMarangoní, Laura Perei
ra e Pietra Renner escolheram
o estatuto da juventude como

tema. "Queremos saber quais
são os projetos para estimu

lar os jovens a retomarem o

interesse pela vida política",
explica Ingra. Em Iaraguá, a

reunião acontece na sala de
datashow do colégio e está
aberta à comunidade.

Queremos saber quais
são os projetos para
estimular os jovens a
retomarem o interesse

. pela vida política.
INGRA MARANGONi,
ALUNA MARiSTA

Calculadoras com pilhas
estão liberadas nas lojas

Mesmo não tendo sofrido ne

nhuma multa por causa da Lei

Federal 9532, que proíbe o uso de
calculadoras em estabelecimen
tos comerciais, os lojistas jaragua
enses estão aliviados com uma

mudança na regulamentação.
Amobilização <la classe lojis

ta de Santa Catarina fez com que
o governador Leonel Pavan de
cidisse modificar os parâmetros
da primeira versão da lei. Antes,
nenhum tipo de calculadora po
deria ser utilizado no comércio.
A partir de agora.. a única que
continua proibida é a calcula
dora que usa bobina para pro-

cessar as contas - os modelos
'

normais, que funcionam com

pilhas, poderão' ser utilizados

pelos vendedores com a condi

ção de que não estejam em luga
res próximos aos caixas.

"A intenção da Secretaria da

Fazenda. com isso, é coibir o uso
das calculadoras como se fos
se um cupom fiscal. Antes não
estávamos de acordo, era uma

ferramenta de trabalho, mas a

mudança é uma vitória dos lo

jistas. Revertemos a situação",
comemora o presidente da CDL
(Câmara dos Dirigentes Lojis-

. tas),Wanderlei Passold,
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FERIADO

Movimentação intensa aqui...
Estimativa da PRF é de que fluxo de veículos aumente até 50% nos próximosquatro dias
JARAGUÁ DO SUL

,

Feriado prolongado é

garantia de descanso e

sinônimo de viagem para'
muitos trabalhadores. Mas
para a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) é certeza de
trabalho dobrado.

Isso
porque a estimativa é de

que nos próximos quatro dias
ocorra um aumento de até
50% no número de veículos

que trafegam em rodovias fede
rais, em virtude do feriado de 7 de
setembro. Para garantir segurança
e fiscalização nas estradas, a PRF
iniciou na madrugada de hoje a

Operação 7 de setembro, que in
tensifica o policiamento nas rodo
vias e segue até terça-feira.

Na região Norte, de acordo
com o inspetor da PRF, Simão
Edson da Cunha, a maior movi

mentação deve ser sentido litoral.
"Com o tempo firme, o principal
destino são as praias da região.
Quemvaí se deslocar sentido São
Franciso do Sul deve ter paciência
porque no trecho de acessso ao

munícipio são previstos conges
tionamentos", comenta. O policial
destaca áinda que os curitibanos

Boa notícia
paraquem
vai ao litoral

prolongam o feriadão até quarta
feira para homenagear Nossa Se
nhora da Luz, padroeira da Capi
tal paranaense, o que deve trazer

ainda mais turistas para o litoral
Norte. "Na volta para casa, espera
mos um, grande movimento sen

tido Norte no domingo, na terça e

na quarta, sempre à tarde, já que
muitos curitibanos viajam para as

praias catarinenses", acrescenta.

Para garantir segurança
e fiscalização nas estradas,
a PRF iniciou na madrugada

�e hoje a Operação 7 de
setembro, que intensifica o

policiamento nas rodovias.

Vale lembrar ainda que com

a Lei da Cadeirinha em vigor, os
motoristas que transportarem
crianças menores de sete anos

e meio sem os devidos equi
pamentos de segurança estão

sujeitos à multa de R$191,54
e à perda de sete pontos na

carteira. "Eles tiveram tempo
para se adequar. Nós já esta

mos fiscalizando e multando",
alerta Cunha.

No ano passado, no feriado de
7 de setembro foram registrados
no Estado 335 acidentes que dei-
xaram 208 feridos e dezmortos. PRF intensificará policiamento nos dias de feriado, quando o movimento aumenta em até 50% nas estradas

PIERO RAGAZZI

Quem for passar o feriado,
da Independência no litoral não
deve se decepcionar com o cli- ,

ma. AEpagri/Ciram promete que
o tempo deve ficar estável e sem

chuvas significativas. Porém, as

, temperaturas podem cair.
Só deve chover nesta sexta-feira.

Até terça-feira, uma frente fria avan
ça por Santa Catarina, o que man
tém o tempo seco, com predomínio
de sol e temperaturas altas durante
o dia emais baixas à noite.

No domingo, os termômetros
devem despencar ainda mais. A'
massa de ar frio e seco ganha força e
vai deixar as temperaturasmais bai
xas com possíbílidadede formação
de geada nas áreas altas do Estado.

A tendência é que o tempo
fique assim até o dia 7 de setem

bro' depois disso, o tempo firme
e o calor voltam à Santa Catarina.
Novas frentes frias estão previstas
somente após o dia 12. Entre os principais destin�.� es��oJCuritiba, São Pau.l� epralas da r����9 , "

Passageiros de ônibus
devem se antecipar

Muita gente vai passar esta

sexta-feira com o pensamento na
programação do feriado. Encon
trar os amigos, matar a saudade
da família e principalmente rever
o azul do mar são opções que de
vem estar entre os principais pla
nos de quem deseja aproveitar a
folga prolongada.

E quem optar por pegar a es

trada de ônibus terá de "correr"

para a rodovíária, onde a.procura
por passagens deve ser grande,
De acordo -

com o encarregado
de vendas da Viação Catarinen
se, Nelson Marcos Zipf, a expec
tatíva é de um acréscimo de até
50% no fluxo de passageiros em

Jaraguá do Sul. Para atender a

demanda, a empresa colocou

quatro ônibus a mais na rota.

Os destinos mais procurados e

que tiveram a frota reforçada,
segundo Zipf, são Curitiba, São
Paulo, Florianópolis, e, é claro,
as .demais praias da região. Na

_ • L _ • • •• j _ \ � \

tarde de ontem, dois ônibus para
São Paulo já estavam lotados.

Mas o mais 'comum mesmo

deve ser o exemplo da comer

ciante Vanúcia Soares, 29 anos.

Ela e o filho, Giovani Soares, 5

anos, vão para Barra Velha, "Vou
visitarminha irmã e ácho que va
mos na Festa do Pirão", comenta
empolgada.

Para quem viajar de ônibus
a orientação é que antecipem a

compra da passagem e embar

quem sempre munidos dos do
cumentos pessoais originais ou

de cópias autenticadas. A medi
da vale também para quem viajar
com crianças. ,
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...epraia cheia lá!
Festas no litoral esperam milhares de turistas da região
Se em 2009, mais de
80 mil visitantes foram
conferir a Festa do Pirão,
esse ano a expectativa
é ainda maior. São
esperadas 90 mil pessoas
em cinco dias de muita
festa e atração para
todos os gostos.

Oferiado
prolongado prome

te levar o público de Iara
guá e região para o litoral
Norte catarinense. A 14a

festa Nacional do Pirão, que inicia
hoje e vai até terça-feira, em Barra

Velha, terá quatro shows nacio
nais. Além disso, a gastronomia

Rodeio direto
'. de Barretos para
Barra Velha

A 14a Festa Nacional do Pirão
teráumaatração inédita: aCésarPa
ranáCompanhia de Rodeios. O gru
po fará apresentações durante todas
as noites da festa. A Companhia vai
trazer locutores, narradores, peões,
DJs, e uma arena de rodeio será
montada com arquibancadas para
o público prestigiar os espetáculos.

De acordo com o prefeito Sarnir

Mattar, esta é a primeira vez que
uma companhia de rodeios origi
nalmente da cidade deBarretos, São
Paulo, virá paraBarraVelha.

O prefeito ainda quer ampliar
a referência de Barra Velha neste

segmento, consolidando o rodeio
da Festa Nacional do Pirão como

evento de baixa temporada no

município e região.

Dupla sertaneja Chitãozinho
& Xororó é a atração

principal dessa edição

típica é outro grande destaque
da programação. Chitãozinho e

Xororó e Guilherme e Santiago,
o DJ internacional Fabrício Pe

çanha e a Companhia de Rodeios
Cesar Paraná foram os escolhi-
dos para a festa.

.

Também estão confirmadas a

presença de oito bandas de des

taque regional - Nativos, Santo
Graau, Chiquito e Bordoneio, Le
gião Campeira e Candiero, jun
tamente com os cantores Ivonir
Machado e Aeron Santos, além do

grupo gospel Filhos do Homem.
A abertura será com Ivonir

Machado e Nativos. No sábado,
a programação fica por con

ta da comunidade evangélica,
com a banda Filhos do Homem,
e atinge seu ponto alto com o

show da dupla Chitãozinho e

Xororó. O domingo será reser

vado a uma programação de

pop rock e techno, com Santo
Graau e o DJ Fabrício Peçanha.
Já na segunda-feira, Aeron San
tos e o Guilherme e Santiago so

bem.ao palco.
Para a presidente da Funda

ção de Turismo" Maria Freitas,
as atrações da festa e o feriado

prolongado devem fazer com
,

que o local esteja cheio todos os
dias. "A festa já é uma tradição.
Os turistas que vem para o lito
ral sempre aproveitam o feriado

para descansar e curtir a comi
da e as atrações", confirma.

_

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

GASTRONOMIA E CULTURA SE UNEM NA PRAÇA DE AUMENTAÇÃO

Pirão, pirão e muito mais pirão
A culinária, à base de pirão, é

uma atração especial da festa. São
15 restaurantes que servem pratos.
diferenciados e acessíveis, com

preços que variam de R$ 10 aR$ 30.
De acordo com a presidente

da Fundação de Turismo, todos
os pratos -de pirão podem ser sa

boreados na festa. "Além dos tra

dicionais, pirão com pe�e, com

churrasco, com linguiça e com

camarão, teremos esse ano o pi
rão com rabada, uma combina
ção nova", afirmaMaria.

Mas a gastronomia não se resu

me apenas ao prato típico da festa.
'

Serão comercializados diversos ou
tros tipos de pratos, como churras
co, cachorro-quente e lanches.

Outro diferencial da Festa Na-

cional do Pirão é poder saborear
as deliciosas comidas e curtir uma
boa música ou ainda assistir al

guma apresentação. O Palco Gas
tronômico já está montado e terá
mais de 20 atrações. "Enquanto o

público saboreia o pirão, ele tam
bém pode ver uma apresentação
deMPB, de dança ou de folclore. É
um�mistura qu� dácerto"

,

• � ....... ..... , .... I
! ' , � .. J , ...... .. r.. • ".j J..._ I.

• PROGRAMAÇÃO
• Hoje
20h - Abertura com Famob - Fanfarra
20h .... Rodeio Country
22h30 - Show com Ivonir Machado

� OOh - Show com Nativos

• Sábado
11h - Abertura do palco Gastronômico e Cultural - Show de MPB
14h - Apresentações de alunos
18h - Apresentação de dança
19h30 - Rodeio country
20h - Show de MPB com Paulinho
21h30 - Show com Filhos do Homem
OOh - Show com Chitãozinho & Xororó

I' · Domingo

}' 11h - Show Sertanejo com Padilha
li 14h - Apresentação grupo de teatro

18h - Apresentações de Dança
19h - Apresentações culturais
20h - Rodeio Country
20h .;., Apresentação do Boi de Mamão
21h - Show de MPB com Serginho
22h30 - Show com Santo Graau
01h - DJ Internacional Fabrício Peçanha

• Seg�nda-feira
11h - Show de MPB com Felícia
14h - Baile da terceira idade
20h - Show de MPB com Fabinho
22h30 - Show com Chiquito e Bornoneio
22h30 - Show com Legião Campeira
22h30 - Show com Grupo Candieiro

• Terça-feira
11h - Show de MPB com Rodrigão
18h - Show com Airon Santos
19h30 - Apresentação Boi de Mamão
20h - Show com Guilherme e Santiago'

I

I
I
I
I�IJJ�I

• SERViÇO
• O quê: 14a Festa Nacional do Pirão
• Quando: De 3 a 7 de setembro
• Onde: Campo de Eventos anexo ao Ginásio de Esportes
Alfredo José de Borba - Centro de Barra Velha.

• Quanto: Entrada para a festa é gratuito.
• Shows: Chitãozinho & Xororó, Guilherme e Santiago R$ 20
antecipado e R$ 25 na hora. Demais shows R$ 10 antecipado e R$ 15.

•. Comidas: Pratos à base de pirão e churrasco de R$ 10 a R$ 30.
• Postos de vendas: Barra Velha: Água da Barra Velha e Posto
Nova Geração. Itajuba: Choperia Hibisco. Piçarras: Posto
Amigão. Joinville: Magrão Lanches. .

.

Bali Hai reabre as portas
neste sábado do feriado

O litoral também promete
atrações para os jovens. Em Piçar
ras, a diversão tem endereço cer

to: a casanoturnaBali Hai. O local
abre no sábado. A festa de reaber
tura do Bali Hai é uma das mais

procuradas no litoral catarinense,
seja em Piçarras, Porto Belo, Iça
ra ou.Garopaba, cidades sedes da
casa noturna.

Para a abertura, a organiza
ção do Bali Hai preparou diver
sas atrações para o público que
for prestigiar a noite em Piçar
ras. O DJ internacional Fabrício'
Peçanha, que também estará em
Barra Velha na Festa do Pirão, é
a atração principal da noite. Fa
brícíoé um.dos.mais importan-.( •• \ # .., t ..

'

tes e requisitados Djs do Brasil,
e é considerado um dos maiores

orgulhos da cena eletrônica gaú
cha.

Além dele, Low Riders agita
os amantes de Hip Hop. O ser

tanejo fica por conta do cantor

Léo Lima. No palco da banda, o
grupo encarregado é Os Chefes.
Simone Borth é atração da mú
sica Pop e na eletrônica estarão

Leandro Dark e Rava.
A abertura da festa acontece

às 23h. Os ingressos antecipados
custam R$ 20 feminino. e R$ 25
masculino. As entradas podem
ser adquiridas no dia da festa no
Bali Hai, das 14h às 18h ou na loja
Mentawaii, em Iaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 Geral o CORREIO DO POVO • Sexta-feira,3 de setembro de 2010

F'o �� E:I

Obras da igreja
estão paradas
Falta' dinheiro para terminar templo de Nossa Senhora
GUARAMIRIM

Em construção há três
anos, a igreja Nossa
Senhora Aparecida, no
bairro Corticeira, ainda
não tem data para ser
concluída.

Pois,
as obras não evoluíram

nos últimos três meses.

O problema em manter

, o trabalho contínuo está
vinculado à dificuldade financei
ra. Conforme o presidente da igre
ja, IoacirZomer, os cerca de R$ 280
mil investidos até agora vieram
com o dinheiro do dízimo.

No entanto, mais R$ 200 mil
são necessários, o que impede
prever a conclusão do templo.
Ainda faltam construir as duas
torres externas, o altar da igre
ja, além de colocar as janelas e

pintar as paredes, entre outros

acabamentos. Enquanto isso, as

missas são realizadas no prédio
em construção.

São dois pisos em 1.120 me

tros quadrados, o que represen
ta mais do dobro da área antiga.
De 150 lugares, o templo católi
co poderá acolher 800 pessoas
sentadas. As novas salas serão
usadas para as doutrinas de ca

tequese, secretaria, banheiros,
entre outros serviços.

Para acelerar o processo de

construção, uma rifa com 15 prê
mios está sendo organizada pela
igreja. O sorteio acontece no dia
12 de outubro, durante a festa da

padroeira Nossa Senhora Apare
cida, na comunidade luterana do

. bairro. O lugar foi cedido-porque
a igreja católica não tem salão de
festas, o que inclusive é um pro
jeto futuro.

PARA AJUDAR

Além dó dízimo das 450 fa
mílías do bairro, outras contri

buições são bem-vindas, afirma
o presidente da igreja. "As pes
soas podem ajudar com mão de
obra e materiais de construção",
enfatiza. Os interessados devem
entrar em contato pelo telefone
(47) 3373-8087 ou 8866-9458.

• 'Daiana Constantino
Jlaianac@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Novo espaço terá capacidade para brigar 800 pessoas sentadas

Para terminar. a construção são necessários mais R$ 200 mil

Professores
•• •

muniCipaiS
paralisam
SCHROEDER

OS professores da rede mu

nicipal de ensino de Schroeder
paralisam as atividades na pró
xima quarta-feira, dia 8 de se

tembro. O objetivo é pressionar
a Prefeitura a apresentar um

Plano de Carreira para catego
ria. Os professores também or

ganizam uma manifestação em

frente à Prefeitura, às 8 horas.
Conforme o diretor sindical,

Luiz César Schormer, a negocia
ção para aumentar o salário base
de R$ 1.175,46 dos profissionais
com licenciatura plena e que

.

trabalham 40 horas semanais
acontece desde 2008. No entan

to, os cerca de 180 educadores
contam apenas com a reposi
ção da inflação de 4 ou 5% por
ano. "É uma situação que vem

das administrações anteriores.

O salário é historicamente baixo
e por isso as reposições de infla

ção acabam não representando
um aumento significativo".

Além do protesto, a diretoria
sindical distribui cartas, desde
ontem, esclarecendo o motivo da

paralisação. Ao todo, 2,5 mil pan
fletos devem ser entregues até

quarta-feira. Segundo Schormer, o
principal objetivo é conseguir ne
gociar com o prefeito Felipe Voigt
a adequação do Plano de Carrei
ra dos professores. "O salário dos

profissionais com segundo grau,
graduação e especialização são
muito próximos. É até difícil falar
de reajuste, mas o salário do pro
fessor com formação deve subir
nomínimo 30% ", defende.

De acordo com o prefeito
Felipe Voigt, o Plano de Cargos
e Salários está sendo elaborado

por uma comissão do governo.
''Agora não tem recurso porque
não faz parte do planejamento
anual, não temos orçamento",
afirma. O Plano de Carreira deve
ser colocado em prática em 2011.

RESOLUÇÃO N°015/201 O.
25/08/2010

Autoriza o Licenciamento ao Vereador Valdemar Moser por tem

po indeterminado para tratamento de saúde.

Faço saber que a Câmara Municipal de Massaranduba, Esta
do de Santa Catarina, através da Mesa Diretora, usando de suas

atribuições, que lhes são conferidas pela Legislação em vigor, faz
saber a todos os habitantes do Município de Massaranduba que se

Promulga a seguinte Resolução:
Art. 10 Fica autorizado à licença ao. Vereador Valdemar Moser,

por tempo indeterminado para tratamento de saúde conforme ates-.
tado apresentado pelo vereador e encaminhamento para a perícia

.

técnica junto ao INSS.
.

Art. 20 A licença que se refere o artigo anterior é baseado no

artigo 24, II, combinado com o § 20 do Regimento Interno (RI) da
Câmara Municipal de Massaranduba.

Art. 30 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MASSARANDUBA (SC), 25 DE AGOSTO DE 2010.

INACIO BESEN • Presidente
Publicado no expediente na data supra.

JAIR MICHELUZZI • Assistente Legislativo.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADODESANTA CATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n= 1589 • Telefone:
(47) 3273-2390 •Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

- Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

.

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a

devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a.protesto neste Cartório, para
pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus
tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.
FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 155994/2010 Sacado: ANTONIO CAETANO Endereço: HENRIQUE KRAUSE 54 - I DA FIGUEIRA - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: FIGUEIRAMATDE CONSTRUCAO Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 14540
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$134,05 - Vencimento: 18/08/2010

Apontamento: 156088/2010 Sacado: ANTONIO CARLOS TECHERA RAMOS Endereço: RUA PAULO EGGERf 650 -

JOAO PESSOA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-770 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Espécie: NP - N°
Titulo: 27322658 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.128,20 - Vencimento: 21/01/2008 .

Apontamento: 156174/2010 Sacado: DAVID USINAGEMLIDAME Endereço: RUA ROTARI 225 - Ji\MGUÁDO SUL-SC
- CEP: 89254�520 Credor: MANNES MANGUEIRASV LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0051950101 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$114,00 - Vencimento: 15/08/2010

Apontamento: 156014/2010 Sacado: ELETRONICAMAcT LIDAME Endereço: RUAMANOEL FRANCISCO DÁ COSTA
5040 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-000 Credor: INDUSTRIA QUIMICA DIPIL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 019366 NF - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 133,33 - Vencimento: 20/08/2010

Apontamento: 156093/2010 Sacado: INST MESCH LUZ DO DIA LTDA Endereço: JOAO TOZINI - CORUPA-SC - CEP:
89278-000 Credor: METALURGICA E COMERCIO MARMIL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 05259 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 305,61-Vencimento: 21/08/2010
-------------------------------------------------------_--------------------------------------------------------------_--------------------

Apontamento: 155900/2010 Sacado: JANlUHE CLEBER CORDEIRO Endereço: ADOLPHO AUG. ZIEMAN 342 CASA -

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-410 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LID Portador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 22835 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$162,OO-Vencimento: 20/08/2010

Apontamento: 156090/2010 Sacado: IIAGROPECUARIAlIDAME Endereço: RUAJOAO CARLOS STEIN 307 - SAlA 02-
JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-350 Credor: DISUPRADISTRIBUIDORA ITDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:
000�003991- Motivo: falta de pagamentoValor: R$157,87 - Vencimento: 1lI08/201O

Apontamento: 155853/2010 Sacado: JORLEI ARIMAREIAS PAVAO Endereço: RUA ERMINlO NICOUNI 65 - SANTA
LUZIA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89267 -140 Credor: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SAPor
tador: - Espécie: cr - N°Titulo: 20013369908 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.184,27 - Vencimento: 24/06/2008

Apontamento: 156175/2010 Sacado: liGIA DA SILVA CABREIRA Endereço: OSCAR RIEGEL - Jaraguã do Sul-SC - CEP:
89253-772 Credor: CENTRO FORM COND LES LIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 27029 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 238,00 - Vencimento: 15/08/2010

Apontamento: 155743/2010 Sacado: LUCASMICHALAK Endereço: RUA URBANO ROSA 456 - VIlA LENZI - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89252-300 Credor: BANCO VOLKSWAGEN S/A Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 18735832 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 5.554,46 - Vencimento: 05/08/2009

Apontamento: 156153/2010 Sacado: LUIS ARTHUR KRUG Endereço: RUA LEOPOLDO KARSTEN 210 - Iaraguã do Sul
SC - CEP: 89259-765 Credor: FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 528-03 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R� 1.106,00 - Vencimento: 20/08/2010

Apontamento: 155784/2010 Sacado: uns CARLOS KAPPAUM Endereço: ANTON FRERICHS 932 - VIlA RAU - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-290 Credor: PARIZOTIO COM MAT CONSTRUCAO TIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 399640002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 305,76 - Vencimento: 13/08/2010

.Apontamento: 156085/2010 Sacado:MARCIAREGINARAMOS Endereço: RUACABO JOAOALVES 482 - TIFAMARTINS
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-825 Credor:AMCOMERCIO DE FERRO EACO lIDAPortador: - Espécie: CH - N°
Titulo: 1000195 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.542,96 - Vencimento: 16/07/2010

Apontamento: 156086/2010 Sacado:MARCIAREGINARAMOS Endereço: RUA CABO JOAOALVES 482 - TIPAMARTINS
- JARAGUADQ SUL-SC - CEP: 89253-825 Credor:AM COMERCIO DE FERRO E ACO lIDAPortador: - Espécie: CH - N°
Titulo:M-000120 1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.511,46 - Vencimento: 23/06/2010

Apontamento: 156087/2010 Sacado: MARCIAREGINARAMOS Endereço: RUACABO JOAOALVES 482 - TIPAMARTINS
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-825 Credor:AM COMERCIO DE FERRO EACO lIDA Portador: - Espécie: CH - N°
Titulo:M-000096 5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.250,00 - Vencimento: 24/05/2010

Apontamento: 156184/2010 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DE PROD. Endereço: LEOPOWO HANNKE 230 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-510-Credor: ACEVEDO & DALLAGNOL lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
79601- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.987,75 - Vencimento: 13/08/2010

Apontamento: 156083/2010 Sacado: METALURGlCADIMENSAO lIDAME Endereço: R. CABO JOAO ALVES 482 - TIPA
MARTINS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor:AM COMERCIO DE FERRO EACO lIDA Portador: - Espé
cie: CH - N°Titulo: 1000209 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.542,97 - Vencimento: 16/07/2010

Apontamento: 156084/2010 Sacado: METALURGlCADIMENSAO lIDAME Endereço: R. CABO JOAO ALVES 482 - TIPA
MARTINS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor:AMCOMERCIO DE FERRO EACO lIDA Portador: - Espé
cie: CH - N°TItulo: 1000276 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.438,20 - Vencimento: 20/07/2010

Apontamento: 155596/2010 Sacado: OASIS COM PURIFICADORES DE AGU Endereço: RUA FRITZ BARTEL 727 BL.
15 APTO. 12 - Iaragüã do Sul-SC - CEP: 89256-120 Credor: BANCO SAFRA SA Portador: GRAFICAHOTI LIDA Espécie:
DMI - N° Titulo: 430359845 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 105,00 - Vencimento: 09/08/2010

Apontamento: 156082/2010 Sacado: SUZANA GELSCHLEITER Endereço: RUA AURORA ex. POSTAL 6001 SN - BAR-
.

.RA DO RIO CERRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-995 Credor: RNA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LIDA ME
Portador: RNA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LIDA ME Espécie: cr - N° Titulo: 3011-19/20/21-24 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 624,00 - Vencimento: 21/07/2010 .

.

-------------------------------,-----------------------------------------_----------------------------------------------------------------

Apontamento: 156061/2010 Sacado: VALDINEI SANTOS CIRIACO Endereço: RUA 509, ALVIN CARLOS KRUGER 189
APTO 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-370 Credor: OREHES ESPUMAS E COLCHOES lIDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 19903/C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 87,11 - Vencimento: 16/08/2010

Apontamento: 156062/2010 Sacado: VALDINEI SANTOS CIRIACO Endereço: RUA 509, ALVIN CARLOS KRUGER 189
APTO 01 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-370 Credor: ORERES ESPUMAS E COLCHOES lIDA Portador: - Espécie:
?�_�_�O_!!����_��?��:�_�����:t�����_��_���������:�_���_�?:���_��_���_��_����_��?_�����? _

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 03/09/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 03 de setembro de 2010.

Tabelionato de ProtestoGriesbach
Total de títulos publicados: 22

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o CORREIO DO POVO

BD"""

S,t, 6,
v:OCê sabia que cada brasileiro pagou R$ 3.198 em im

postos de janeiro a julho de 2010? E que um automóvel
zero quilômetro tem embutido em seu preço final em torno

de 43,63% em impostos? A dura realidade do contribuinte

brasileiro em sua luta pela redução da carga tributária que
incide sobre os seus ombros é o foco do Feirão do Jmposto
2010 de Jaraguá do Sul, que acontecerá dia 25 de setem

bro. Um evento com a participação do IBPT - Instituto Bra

sileiro de Planejamento Tributário, discutirá o tema.

Setembro também reserva muitas atrações para os'

associados. Uma das iniciativas mais aguardadas é o 10

Encontro de CIPAs, promovido pelo Núcleo de Segurança
e Saúde no Trabalho. Outro evento que deve repercutir na
classe empresarial do Vale do Itapocu será no dia 22, quan-

.

do Jaraguá do Sul irá aderir oficialmente ao Dia Mundial

naCidade Sem Meu Carro, além de outros eventos, como
o IVG, - Inspeção Veicular Gratuita e as duas grandes pa
lestras em comemoração aos aniversários da-câmara da

Mulher Empresária e do Núcleo das Transportadoras.
Agosto também foi um mês produtivo e cheio de atra

ções para quem se dedica ao associativismo, com a reali

zação do VIII Seminário de Gestão e Qualidade, que atraiu
mais de 300 participantes, com painelistas de peso e·no

vas ideias de como administrar talentos e garantir a alta

produtividade das empresas. O 10 Encontro Nacional dos

Núcleos de Automecânicas e o 150 Encontro Estadual de

Automecânicas de Santa Catarina, em Florianópolis, atraiu
em torno de mil participàntes do segmento do País e uma.
mlssão de 40 ernpresártos e colaboradores do Núcleo de

Jaraguá do Sul. Um dos destaques da edição é o perfil com
o empreendedor. Odair Borges de Freitas, da Auto,Mecâ-

, nica ABF, detentor do selo de sustentabilidade ambiental

concedido pela Fátma-FACISC. Cursos e palestras também
movimentaram o CEJAS ao longo de agosto.

Pà/estra aborda seguran�a alimentar
"Segurança alimentar e boas práticas de manipulação", foi

o tema abordado dia 3 de agosto na palestra de Fernanda Siufu
de Moraes Santos, da 19 Cosultoria e Treinamento. Fernanda
abordou as exigências do niercado consumidor, cada vez mais
competitivo, em que .a higiene, segurança, qualidade dos ali
mentos e eficiência gerencial fazem toda a diferença. Outro
ponto importante foi a explanação sobre as Doenças Transmi
tidas por Alimentos (DTA), em que a maioria são infecções
causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e parasitas.

Os sintomas mais comuns que acometem as pessoas víti-
-

mas de uma DTA são vômitos, diarréias, dores abdominais,
dores de cabeças, febre, alteração da visão e olhos inchados.A

painelista alertou que grávidas, idosos e doentes corremmaio
res riscos, 'e os casos mais graves podem levar àmorte.

Entre os microorganismos vivos mais perigosos estão a

Salmonella, Shigella, vírus da hepatiteA e Trichinella spirallis. ,

As causas de DTAmais frequentes são: falta de higiene pesso-
. al, do local onde são preparados ou armazenados os alimentos,
e nos utensílios e equipamentos.A falta de cuidados na prepa
ração e distribuição dos alimentos também deve combatida.

H

Comemora,ão dal5 anos
..

No próximo dia 1_3. de setembro, a Câmara da
.

em gera�. As credenciais"poderão ser adquiridas
Mulher Empresana da ACIJS-APEVI come- com as mtegrantes da Camara e na ACIJS com

mora. seus 15 anos de atividades. Para isso, a câ- Marieli.
mara de vereadores fará uma homenagem no dia
16 de setembro às 20. horas, pela passagem dos 15, HISTÓRICO DE COORDENADORAS

anos no sindicato dos Trabalhadores da Indústria - Debby de Bonna - 1995 a 1996

do Vestuário, situado na rua Francisco Fischer n° - Carla Graciola - 1997 a 1998

60. - Centro. Já no dia 20. de setembro às 19:30. - Josiane Gomes - 1998 a 20.0.0.

hrs no CEIAS (Centro Empresarial de Jaraguá do - Ariete Nicoluzzi - 20.0.0. a 20.0.4

Sul) acontecerá uma palestra com o título: "Ges- - Adriana Drechsel Freitas 20.0.4 a 20.0.5

tão de Talentos: Como desenvolver potenciais e
- Maristela Moretti 20.0.6 a 20.0.7

identificar fatores limitantes". Será proferida pela - Maria Madalena Reiser 20.0.8 a 20.0.9

palestrante Lise Chaves. O evento será aberto aos
- Madalena Hertel Sonnenhohl 20.0.9

empresários,.professores, acadêmicos e ao público - Giovana Luiza de Oliveira Homburg 20.10.

_'

Curso de tranças faz sucesso
'

,Vinte e três inscritos participaram do
Curso de Tranças promovido pelo Nú
cleo de Cabeleireiros ACIJS-APEVI,
ministrado por Neide Bueno de Paula
Godói, experiente profissional, com

cursos no Brasil e exterior. O curso foi
realizado em 16 de agosto e foi muito

elogiado pelos participantes na pesqui
sa de satisfação, feita durante a entrega
dos certificados. Neide demonstrou 15

novqs tipos de tranças e dois apliques,
demonstrando as novas tendências de

penteados e diversidade de estilos.
O Núcleo de Cabeleireiros atingiu o

seu objetivo, de aprender novas técni- CAPACITAÇAO: Instrutora apresentou 15 novas opções de
cas para serem aplicadas nos salões de

tranças
'

beleza da microrregião. Em setembro
será ministrado novo curso, dessa vez de Gestão de Salão, com vagas limitadas.

EXPEDIENTE

ACIJS·ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DEJARAGUÁ DO SUL
Rua Octaviano Lobardi, 100 - CEP: 89255-000

Jaraguá do Sul- Santa Catarina
Fone: (47) 3275-7000 - Fax: (47) 3275-7001
E-mail: acijs@acijs.com.br

PresJdente: Durval Marcatto Jr.

Vice-Presidente para Assuntos d'f Comunicação: Bruno Brelthaupt Rlho
Conselho Editorial: Mariana Aparecida de Andrade, Valmir Coleto, Rose/í da

Silva, Thiago Garcia e Mariel/ Nlcoladi.

Coordenação Geral: Anne Carol/ne Barbosa Alota

ProduçãoSonla Plllon
Projeto Gráfico: Stél/o Ricardo Rosenstock
E-mail: núcleos@ac!js.com.br
Informações sobre núcleos: (47)3275-7012
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Na cidada, sam mau· carro
Está,levantada a.bandeira do transporte ecoló- Em 2009, 25 cidades brasilei

gico! O Núcleo de Responsabilidade Social
-

ras aderiram oficialmente ao mo
Empresarial AÇIJS-APEVI, e em parceria' com
CDL, Polícia Militar, Fujama (Fundação Jaragua
ense do Meio Ambiente) e Prefeitura de 'Jaraguá
do �ul - Secretaria do Trânsito promovem a mo

bilização "Na Cidade Sem Meu Carro" no dia 22
de setembro. Para marcar o dia e mobilizar a co
munidade que revejam seus hábitos, algumas ro-

.

tinas na cidade serão alteradas, como: ampliação
de ciclovias, fechamento da avenida Marechal
Deodoro da, Fonseca (do trilho do trem até a praça
Ângelo Piazeira), das 9 às 18 horas; com atrações
culturais, educacionais e sorteios de bicicletas.
Os moradores de Jaraguá do Sul e região estão
convidados a participar deste movimento, que
será numa quarta-feira. A ordem do dia é deixar o
carro em casa, utilizar a bicicleta ou o transporte
coletivo, compartilhar carona, ou fazer uma cami
nhada até o trabalho. Será o momento para trans
formar o esforço individual em uma oportunidade
de redescobrir a cidade e de contribuir para uma

vida melhor.
-

Vale lembrar que o movimento internacional
"Na Cidade, Sem meu Carro" surgiu na Europa
em 1997, e desde então passou a ganhar força nos

demais continentes, principalmente com o agra
vamento dos problemas ambientais e com a busca

pela qualidade de vida nas cidades, pelo crescente

número de veículos.
.

vimento. Jaraguá do Sul iniciou o

projeto em 27 de setembro de 2009,
chamado de "Domingo Sem Car

ro", e visou mobilizar a população
a deixar o carro em casa e utilizar
a bicicleta, transporte coletivo, e

até mesmo andar a pé. O evento

apresentou um conjunto de ativida
des paralelas à Semana do Trânsito,
que faz parte do calendário oficial.
brasileiro e acontece de 18 a 28 de
Setembro.

, O evento objetiva provocar uma
reflexão sobre o modelo de mobi
lidade existente na comunidade,
onde a' presença

/

intensa dos auto

móveis interfere de modo signi
ficativo' na qualidade de vida das

pessoas. o uso racional e solidário
dos veículos impacta positivamente
na redução de acidentes de trânsito,
na qualidade do ar que se respira
e fomenta uma cultura de "viver coletivamen
te". Também incentiva empresas e poder público
a adotarem políticas que ampliem as opções de

transporte coletivo.
Informações adicionais com o Núcleo de Res

ponsabilidade Social Empresarial, pelo e-mails:

DE BEM COM A VIDA: Na,edição de 2009, comunidade privilegiou o

uso das bicicletas

consultor3@acijs.com.br ou nucleos@acijs.com.
br, ou pelos telefones 047-3275-7035, 3275-7012
e 8835-1706. O movimento conta com apoio da
Instituto da Mobilidade Sustentável - Ruaviva,
representante oficial do movimento "Na cidade
sem meu carro" no Brasil, http://www.ruaviva.
blogspot.com/; http://www.ruaviva.org.br.

Encontro de CI'PAs em• de setembro
,Segurança e prevenção nunca são demais,

principalmente quando estamos no ambiente de
trabalho e interagimos com outras pessoas. Essas
devem ser as preocupações de uma CIPA - Comis
são Interna de Prevenção de Acidentes, que visa
evitar riscos através do uso adequado de equipa
mentos e de uma postura cuidadosa e responsável.
O 10 Encontro de CIPAs promovido pelo Núcleo
de Segurança e Saúde no TrabalhoACIJS-APEVI
será dia 30 de setembro, a partir das 13h30, no
CEJAS - Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

A abertura será a apresentação teatral "Os Ca
ras de Pau da WEG Máquinas", seguida das apre
sentações dos grupos participantes. Às 16 horas
acontecerá a palestramotivacional "Segurança no
trabalho só depende de você", com a palestrante
Rosani Bonessi. As inscrições devem ser feitas na
A-CIJS - Associação Empresarial de Jaraguá do

Sul, com o consultor do núcleo através do e-mail
consultor4@acijs,com.br.

O técnico de Segurança do Trabalho da empre
sa Duas Rodas Industrial, Vilmar Roque de Lima,

Custo-benefício

Segundo ele, apesar qe ser fácil implantar uma
CIPA, o �esafio 'é manter e acompanhar co�o o

_
.

, li I!.,� ' ,

grupo Vai atuar dentro da empresa, por �eIo de TEATRO: Os Caras-de Pau da WEG """M-'ã'--qu
......

i-na-s-f-a-rã-o--""
projetos e campanhas para prevenir acidentes. apresentação teatral
"Muitos projetos não têm custo para implantação,
porém alguns precisarão de investimentos. E este ação da CIPA junto aos funcionários. Felizmen
é o grande desafio, de mostrar às empresas o re- te, de acordo com Vilmar, hoje exist pouca re

tomo em relação à redução de acidentes, caso os sistência na adoção de medidas preven ivas entre
projetos sejam desenvolvidos." Quando não há os empregados. Vilmar Lima não soub precisar'
apoio, pouco pode ser feito. quais os segmentos em que há maior ri co de aci
Quando há uma redução significativa no número dentes, mas constata que a construção ivil ainda
de acidentes, fica demonstrada a qualidade.da atu- , é bastante lembrada nesses casos.

destaca que os projetos da CIPA são sempre vol
tados para ,a prevenção, e que os que são implan
tados em uma empresa podem servir de exemplo
e serem absorvidos por outras. A ideia é que to

dos os participantes possam interagir e avançar
em suas práticas preventivas. Os melhores cases

serão escolhidos ·pelos organizadores para serem

compartilhados durante o Encontro.

Advocacia Empresarial
-

Endereço: Rua Olívio Domingos Brugnago, 179

Bairro Vila Nova- Jaraguá do Sul- se
Fone: 47 3275-2044

E-mail: bastos@bastosadvogados.com.br
Site: www.bastosadvogados.com.br

Advocacia Previdenciária
Endereço: Rua BerthaWeege, 525 - $ala05

Bairro Barra do Rio Cerro - jaraguá do Sul- SC
Fone: 47 3372 ..2304 .

E-mail: previdenciário@bastosadvogadoslom.br
Site: www.bastosadvogados.com.br

J�'-
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REPRESEN7A7nnDADE:

18- Enconlr da ulhar
Aproximadamente 120 participan- Kombo Tecnologia. Depois foi a vez

tes de todo Estado participaram da presidente do'conselho de adminis
do 16° Encontro da Mulher Empre- tração da Vinícola Villa Francioni, de
sária, que aconteceu dia 13 de agosto São Joaquim, Daniela Borges de Frei
nas dependências do Esporte e Clube tas. O encerramento teve café colonial
Concórdia, em Rio do Sul. Três re- e sorteio de brindes.
presentantes do Núcleo da Câmara A sócia-proprietária da Casa do
da Mulher Empresária ACIJS-APEVI Chocolate, Giovanna Luiza de Olivei

participaram e aprovaram o evento. . ra Hornburg, uma das participantes do
Com o tema "Mulheres que. fazem a 16° Encontro da Mulher Empresária,
diferença", o encontro teve uma pro-

.

destaca o pronunciamento da palestra
gramação diversificada, focada no as-: motivacional de Maria Carolina Li

sociativismo, na atuação política, saú- '. nhares: "Ela (Maria Carolina) disse
de e beleza. ", que tudo o que fizermos, temos que

'Q Encontro contou com a presença fazer o melhor, porque não basta fazer
do prefeito de Rio do Sul, Milton Ho- 'mais ou menos'. Só assim teremos

bus, e painéiscom as candidatas Ân- sucesso". Além de Giovanna, repre
gelaAmin e Ideli Salvatti, que concor- sentaram Jaraguá do Sul às empresá
rem ao governo de Santa Catarina. As rias Maristela Moretti, da Mery Deco
duas .puderam expor suas plataformas rações, e Erica Baumann, da Baumann
políticas e responderam a questiona- Indústria & Comércio de Aço.
mentos daplateia.' Giovanna, que está à frente de seu

O almoço de confraternização foi negócio há 10 anos e há oito integra o

acompanhado pela palestra do cirur- Núcleo da Câmara da Mulher Empre
gião plástico Amir EI Haje, titular da sária ACIJS-APEVI, que conta hoje
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plás- com 13 integrantes ativas, salienta a

tica (SBe�};,;.e abordou sobre os mi- . importância da troca de experiências.
tos e verd�de�itsobre cirurgia plástica, ' "Nestes encontros a gente entra em

com apresentação de fotos e cases. contato 'com outras pessoas, favorece
À tarde-foi apresentado case com a as vendas com outras empresas, e com

primeira presidente mulher daADVB- isso são gerados novos negócios. Tam
SC, Maria Carolina Linhares, vice- bém faz bem para a vida social, para a

presidente da ACIF e sócia das empre- gente se integrar à comunidade", resu-.
sas NEO-Labor Gestão de Pessoas e me a empresária Giovanna Hornburg.

cantro I 2010
�

Quarenta representantes do Nú-
cleo Automecânicas ACIJS-APEVI

participaram de 29 a 31 de julho do
1 ° Encontro Nacional dos Núcleos
de Automecânicas, 15° Encontro Es
tadual de Automecânicas de Santa
Catarina e da Feira Automotiva no

Centro Sul, em Florianópolis. A mis
são de Jaraguá do Sul foi composta
por empresários e funcionários das
automecânicas nucleadas e convida
das do Vale do Itapocu. O Encontro
NEA reuniu mais demil profissionais
de todo o Brasil.

Para o coordenador do Núcleo de
AutomecânicasACIJS-APEVI,Osnir
Manske, "o evento foi um sucesso,

. porque oportunizou aos empresários
e colaboradores a troca de experiên
cias e informações com os Núcleos
de Automecânicas de outros estados,
e corn profissionais do segmento". O
acesso às novas tecnologias e conhe
cimentos através das palestras téc
nicas apresentadas também é outro
fator destacado pelo coordenador.

'
.

ACERVO ACUS

I
O dia 29 de agosto marcou os cinco. anos de atua

ção do Núcleo de Responsabilidade Social Empresarial
'ACIJS-APEV'I, que surgiu em um momento de cres

cente discussão sobre o tema no meio empresarial. Ape
sar de atentas aos riscos de suas atividades, grande parte
das empresas não sabem como agir para alcançar um
estágio de progresso e serem consideradas empresas ci
dadãs e socialmente responsáveis. Mas é certo que hoje
as empresas conscientes querem contribuir para' uma
sociedade sustentável.

.

,E foi partindo da vocação de estimular o, empreen
dedorismo e contribuir para o desenvolvimento susten

tável de Jaraguá do Sul que a ACIJS-APEVI reuniu
um grupo de empresários para essa finalidade, há cinco

"

anos. Hoje o RSE conta com 13 empresas e foi escolhi- .

do como Núcleo Destaque pelo Conselho de Núcleos
Setoriais ACIJS-APEVI, pelo seu desempenho e rele
vância nas atividades ao longo de 2009. Parabéns aos

Nucleados do�Responsabilidade Social Empresarial
por fazerem parte dessa conquista! '

torno de mil participantes
ASSOCIATIVISMO: Encontro Nacional de Automecânicas reuniu em

Os Núcleos de Automecânicas
de São Paulo, Mato Grosso, Mato
Grosso' do' Sul, Pará, Rio Grande
do Norte, Tocantins, Rio de Janeiro
e Santa Catarina apresentaram seus

cases e formas de atuação no 10 En
contro Nacional. Cada núcleo tratou
suas ações, dificuldades e sucesso

na condução dos trabalhos.
'

Já o 150

Encontro Estadual de Automecânicas
foi voltado aos empresários e em

pregados de automecânicas. Dentre
as palestras, Gestão de Resíduos e

Legislação Ambiental, Sistemas de
freios, Administração, Sistema Com
mon Rail, Tratamento de resíduos, Ar
condicionado e Sistema de arrefeci
mento.

Quem anuncia investe em associativismo.

núcleos@acijs.com.br (47) 3275-7012
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GESTÃO·

SamiDária di Gastão IQualidadl' eaaltacida par particip"
,

Sucesso absoluto entre os mais de 300 específicos relacionados à gestão empre-
participantes, o VIII Seminário de sarial, alta produtividade, gerenciamento

Gestão e Qualidade foi abrilhantado por de recursos humanos, gestão ambiental,
especialistas e permitiu a todos identifi- responsabilidade social. e superação de
carem novas ferramentas para o exercício crises, econômicas, em salas temáticas
da liderança com competência, identifi- simultâneas: Gestão com foco em resul
cando talentos e focando nos resultados. tados, com o painelista Marcelo Cascimi
Cinco palestrantes desenvolveram tópicos'. ro; Lean manufacturing, Cristiano Mosi-

mann; Gestão ambiental, Marines Conte;
Retenção de talentos e comprometimento,
Luciano Barboza; e Balanced Scorecard

(BSC), com Renan Carvalho. Ao final dos

painéis temáticos, o público formado por
empresários e colaboradores assistiram ao

painel "A liderança de resultados", com o .

diretor da Allcon Consultoria de Resulta-

do, Clóvis Lumertz, que enfocou questões
de liderança e de resposta, pró-ativa das
equipes, com segurança e bom . humor:
"Novas ideias, 'mais novos processos re

sultam em sucesso. Novas ideias com pro
cessos antigos são apenas ideias, e querer,
mas fazer sempre igual, é sinônimo de in-

.

competência" .

Quem anuncia investe em associativismo.

núcleos@aCijs.com.br (47) 3275�7012

RESULTADOS:
Coordenadora

do Núcleo,
de Gestão e

Qualidade
Carla Zipf'
dá as boas

vindas

-

A coordenadora da qualidade da Flexul, Pamella Bello,
23 anos, que assistiu apalestra de Marcelo Cascimiro,
saiu satisfeita. "Achei ótima apalestra, porque deforma
geral ele explanou sobre ofoco doplanejamento de uma

gestão. Quando separte diretopara a ação, aumentam
as chances de riscos, e os riscos devem ser calculados ",
conta. Outra dica aprovadapor elafoi a de "aplicar o '

planejamento. no dia a dia". Merlim Martins, 23, assis-
. ," tente da qualidade da Urbano Industrial, considerou o ,

'�painel Gestão ambiental bem interessante. "Elafalou da
. história do meio ambienteefocou sobre a importância de
se ter.gestãoambiental, que todas as grandes empresas
são obrigadas a ter. É umpilarpara se ter um bom

.

-

. desenválvimento sustentável ", observa. O analista de
qualidade da WEGAutomação, Ricardo Ribeiro Bonfim,
27, que assitiu Lean Manufacturing, comenta quejá
conhecia afilosofia kaizen, deproduzir "just in time",
de estoque zero comprodução, enxuta, utilizada apenas

. no momento certo. "Aquestão do estoque {que existe '

-

maiorpossibilidade de se repetirfalhas. A cortadora da
Marisol Fabiane de FátimaDias, 21, se surpreendeu
com apalestra de Luciano Barbosa. "Achei ótima a

.

visão dele sobre o relacionamento empresa-funcionário.
e comopoderiam ser mais unidospara serem afavor: dos
dois lados. "
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Feirão do Imposto sorteará Novo Dno sem tributos
,

'

O sonho de consumo em adquirir o

N.ovo Uno zero quilômetro, sem tri

butos, pode se realizar dia 25 de setem

bro, durante o Feirão do Imposto 2010 de

Jaraguá do Sul, patrocinado pela Fiat/Ja
vel. O sorteado pagará pelo veículo apro
ximadamente R$ 19.500. Para concorrer

ao direito de compra é preciso se cadas
trar no www.carrosemimposto.com.br.
Vale lembrar que o valor de mercado do
novo modelo Uno, com os impostos, gira
em tomo de R$ 28.200. Até o fechamen
to desta edição, o local do sorteio ainda
estava em aberto.

Os organizadores buscam parcerias
com a CDL - Câmara de Dirigentes Lo
jistas e suas lojas conveniadas, para que
também participem neste dia com a isen

ção de tributos sobre seus produtos ao

consumidor. O Feirão do Imposto nasceu

em 2003, através do Núcleo de Jovens

Empresários ACU.
O evento contará com palestra de re

presentante do IBPT - Instituto Brasilei
ro de Planejamento Tributário. Dados da
instituição apontam que cada brasileiro

pagou R$ 3.198 em impostos no primei
TO semestre de 2010, que corresponde a

18% a mais do que o mesmo período de
2009.

O IBPT é 'co-responsável pelo Im

postômetro, ação promovida pela ACSP
- Associação Comercial de São Paulo,
formada por tributaristas das áreas do

direito, contabilidade, administração e

economia. Visa esclarecer a população
brasileira de que todo cidadão, mesmo

RONALDO CORRÊA

-SORTEIO: Novo Uno pode ser adquirido sem impostos para quem participar do sorteio

que atue na economia informal, paga im
postos e é um contribuinte, com direito a

ser informado, de forma transparente.
O parágrafo 50 do Artigo 150 da

Constituição Federal assegura o direito
ao contribuinte de saber sobre o percen-

Jovens Empreendedores de Santa Catari
na - Cejesc firmou convênio com o Ins
tituto Catarinense de Estudos,Tributários '

- ICET para a elaboração deplanilhas de

divulgação, da carga tributária de cada

produto.:

tual de tributos sobre serviços e bens de
consumo. A campanha nacional contra
a alta tributária fez o Feirão do Imposto
ter visibilidade através da Confederação
Nacional dos Jovens Empreendedores -

Conaje. Detalhe: O Conselho Estadual de

, " • v

2" Debate
Regional de Jovens
Empreendedores

Com o tema "Marketing no dia-a-dia nas empresas", o Núcleo
de Jovens Empreendedores ACIJS-APEVI realizou, no dia 26' de

agosto, o 20 Debate Regional. O projeto, que foi iniciado em junho,
com abordagem sobre o associativismo pós-crise, foi direcionado
a estudantes, profissionais e empresários interessados nas questões
relacionadas ao Marketing. I

O'evento aconteceu no CEJAS (Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul), com as presenças de profissionais da área, como o pro
fessor universitário Karlan Muniz, docente do Centro Universitá-
rio de Jaraguá (UNERJ); a professora universitária e consultora
organizacional na área de varejo de produto e de serviços, Eliane
Doin; professor universitário Alfredo Netto, da Uniasselvi; profes
sora universitária Marcia Leite, da Anhanguera; e Fabiano Heyse,
profissional da WEG.

Integrante da comissão organizadora do evento, Daniele Rodri
gues assinala que a proposta do 2° Debate Regional foi promover a
troca de ideias entre profissionais da área e oferecer, por meio dos

painelistas, estratégias de fácil entendimento e aplicação nO dia-a
dia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



..

Acomac
Associação dos Comerciantes de Material de Construção

J

. de Jaraguá do Sul e Região

Agricol Mat de Construção
Alcides Edoaldo Bertho da Silva Filho ME
Amizade Com. de Materiais de Construção Ltda
Anori Santo Benetti
Antonio Valmir Inácio ME
Aurea de Oliveira Borba - ME
Barra Materiais de Constr. e Eletrodomésticos Ltda
Bonalli Mat. De Constr. Ltda.
Bonatti Materiais De Construção
Caiomar Ind e Com de Lajes. e Com Mt Constr Itda
Casacasthe Materiais De Constr. Ltda
Casas da Água Mat de Const Ltda

·

Castelinho Materiais de Construção
Com. De Mat. De Construção Santos Ltda

· Com. e Ind. Breithàupt SA
Comercial Haveg Ltda
Comercial Laffin Ltda - ME
Comercial Santo Antonio Ltda
Comercial Vidota Ltda

· Comercial Zehnder lída
Comercio De Mat. De Constr. Micar Ltda
Comercio Mat. De Construção Pontual Ltda
Cordeiro Material De Construção
Depecil Dist de Mat de Const Ltda
Dikas Comercio.De Material De Contrução
DNC Dist. Nacional de Mat. de Construção
DWT do Brasil Ferramentas Ltda
Figueira Materiais De Construção Ltda
Franzner Mat de Const Ltda ( Imaike)
Gadotti Mat. para Construção Ltda .

Guará Materiais de Const. Ltda
Hanemann Com de Areia e Trasp Ltda
Ideal Pisos E Acabamentos Ltda
Jamail Maq. e Ferramentas Ltda
JKL Com.De Mat.Const. Ltda

.

K Silva Com e Rep Ltda
Kaza Material De Constr. Ltda
Lanal Comercio De Mat. Construção Ltda

.

Locação de Equipamentos Lopes Ltda
Madereira Florida Ltda
Materiais De Construção Lawin Ltda

I Materiais De Construção Talicler Ltda
Material de Constr. Santa Cruz Ltda
Mateus Com. Mat. Construção Ltda.
Moretti Mat. de Construção
Nasato Materiais De Construção .

·

Nicocceli e Odorizzi Mat. de Construção
Oechsler Materiais de Construção Ltda - ME
Paoletto Comercio De Madeiras Ltda
Parizotto Comercio Material De Construção
Piermann Materiais de Construção
Piso lajo Materiais de Construção Ltda
Primo·Material De Construção Ltda
Rei Das Telhas

.

Rinemaco Materiais De Construção Ltda
S & C Mat de Construção Ltda
Schneider Acabamentos pi Const. Ltda
Schneider Materiais de Construções Ltda

Supermercado Gumz Ltda
.

Tigre Mat. de Construção
Tijoarte Material Construções Ltda
'Tijotelhas Mat de Consír íída .

NO O�
----AATiJ�V�ID�A�D�ES�D�OS�N�U�CL�E�O�S�S�E=TO�R�I�AI�S�A�C�IJS�---A-PE-V-I----�----��

\

Acomac
Associação dos Comerciantes de Mat�rial de Construção

de Jaraguá do Sul e Região

PAUTA

"' .

,
.

...

�
.
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•

'1'".
.

O diretor da primeira empresa do segmento a implantar uma ETE, Odair Borges, fala com exclusividade'ao Núcleos em Pauta sobre como decidiu abrir o

negócio por acaso, há 15 anos, e a preocupação que tem em seguir práticas ecologicamente corretas em sua oficina mecânica, para preservara qualidade 'de
vida às gerações futuras. AABF é detentora do selo Sustentabilidade Ambiental conferida pela Fatma/FACISC.

-:,."." .....

Núcleos em Pauta - Quando. iniciaram as. e, consequentemente, melhoria dos resulta-
atividades da sua empresa e quaisforam os d9S.

.

.

desãjios que encontrou no inicio? NP - Como foi o seu ingresso no Núcleo
ABF - A empresa foi constituída no dia IOdas Automecãnicas? Há quanto tempo
de maio de 1994, mas entrou em atividade participa?
para valer no dia 15 de março de 1995, na

-

ABF - Sempre busquei me aperfeiçoar no
ruaWaldemarGrubba. Hoje, onde foi a nos- segmento, e no início foimuito dificil. Como
saprimeira sede, fimciona uma churrascària, não tinhamuita gente conhecidanesse ramo"
em frente a Libert. Muitos foram os desa- resolvi ingressar em 1999 para buscar esse
fios. O primeiro grande desafio foi demons- conhecimento e fazer novas amizàdes.

_ trar confiança, pois o povo daqui é muito NP - Quais os beneficios que vocêpode ci
fechado, dificil de se aproximar e acreditar tar apartir da entrada no Núcleo Setorial,

.

em pessoas desconhecidas. -como.empresâno?
NP - O que omotivou a abrir seu negócio? ABF - Os beneficios são muitos. As infor
ABF - Engraçado, foi ao acaso, poismeu ir- mações chegam mais rápidas. Apreendi,
mão tinha umFiat 147 que sempre estava na através dos, treinamentos e palestras, a dar
oficina. Nà época, meu irmão ficou sabendo

.

um direcionamento para o negócio. Adquiri
que o mecânico que consertava seu carro novos fornecedores, parceiros, e principal
estava descontente e queria sair da empresa mente novos clientes .

.
onde trabalhava. E como ele já tinha empre- NP - Qual a função da Estação de Tra
sa constituída e conhecia bem do segmento, tamento deEfluentes? O que temotivou a

resolvemos abrir uma oficina em sociedade implantar a ETE, e em quanto tempo terá. .' \

com esse'mecânico. o retomo do investimento? .

NP - Hoje quantos colaboradores a ABF ABF -Afunção daETEé tratar a água que
emprega hoje? .

a empresa consome.Antes da implantação,
ABF - Temos seis colaboradores, que tra- possuíamos simplesmente uma caixa de de-
balham para o bom andamento dos serviços cantação, que não fazia a separação adequa-

...

da da água e do óleo, Hoje, aléin de separar
a água do óleo,. tratamos para que a água
volte para o esgoto com o seu PH próximo
ao ideal. Sempre tive uma preocupação em

relação à água e o lixo que produzíamos,
tanto que quando fui coordenador do Nú
cleo de Automecânicas ACUS-APEVI, fi
zemos uma compra em conjunta de caixas
separadoras de água e óleo. Fechamos uma
parceria com uma empresa especializada
para o recolhimento do lixo classe 1. Fomos
o primeiroNúcleo deAutomecânicas do Es
tado em que todas as empresas integrantes

.

solicitaram perante a Fatma - Fundação do
Meio Ambiente os laudos, ou Declaração
de ConformidadeAmbiental. Quanto ao re

tomo é dificil mensurar, pois é um trabalho
de conscientização e de divulgação. Hoje o

cliente não difere quem tem, ou não, preo
cupação ambiental. Mas no futuro, acredito
que será critério. de escolha. Fico feliz em

fazer a, minha parte. Importante seria que
todos tivessem consciência de que o mundo
estámudando. O aquecimento global esta aí.
E se não fizermos a nossa parte, como será
essemundo na geração de nossos filhos, ne-

-

tos e bisnetos?

RESPONSABILIDADE: Odair Borges
apresenta a Estação de Tratamento de
Efluentes·
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Ajudem!
Mais

uma vez eu peço que auxi
liem o jovem Djoni Schhneider,
20 anos, residente no bairro
João Pessoa, que está acamado

há três anos em estado de vida vegetativa,
vítima de leptospirose. A família é gran
de e há menores. E os gastos são muitos.
Ele precisa de água de coco para hidrata
ção' consome I litro por dia. Quem quiser
ajudar, favor entrar em contato urgente,
com o agente comunitário Wilson Pinter
(Binda), pelo telefone 9971-2542 ou 9614""

2073, com a agente comunitária da Pasto
ral da Criança, dona Zenaide.

Pedalada Famosa
Após o passeio ciclístico, que acontece

nas ruas de Jaraguá dia 26 de setembro às
10 horas, em comemoração à Semana da
Árvore, todos serão recepcionados' com
muito suco e chocoleite na praça Ânge
lo Piazera. Além de receber uma rriuda
de árvore frutífera e curtir o bom pagode
do grupo Levando um Lero e do grupo de

dança Detonaxé. A iniciativa é da revista
Nossa e tem o apoio da 105 FM. Vai per
der? A inscrição será um litro de leite lon

ga vida e pode ser entregue no local ou na
Bike Iump, no Shopping Breithaupt.

NAS RODAS
• O garotão Caio Henrique Buzzarelo,
filho de Luiz e Iacira Buzzarelo, é o grande
aniversariante de hoje.
• A lindinhaVerônica Lenzi vai passar o

.

feridão acompanhada. O sortudo é um

guapo joinvilense que atende pelo nome
de Harley.
• A banda Zimbrus é a atração de hoje
á noite na London Pub. Garantia de
muito reggae!
• Dia 15 de outubro acontece no Recanto
da Criança, uma tarde só para a galerinha
descolada. Desfile de moda, brincadeiras
e muitas guloseimas farão parte da. festa
em comemoração ao Dia da criança.

Buxixo
Depois de ser o meio mais rápido de co

municação para tudo, a redemundial come
ça a ser também, uma espécie de detetive,
pará descoberta de crimes "insolúveis". E foi
olhando blogs e orkuts que os Sherlock Hol
mes estão no encalço de uma rede de bandi
dos de alto padrão. As investigações correm
meio que em segredo, mas logo, logo a coisa
vai explodir. Já que o assunto é o mais novo
"ti-ti - ti" da cidade. Quem viververá! Enquan
to isso, vamos tomar um energético Nitrix
bem gelado para levantar o astral.

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira,3 de setembro de 2010

moagoncalves@netuno.com.br

MoaGonçalves

Penalty
Faça sua inscrição a partir de segunda-feira, na Capi

tal Imóveis; na ruaMarina Frutuoso, 810 e participe do lo

Campeonato Aberto Feminino e Masculino de Disputa
de Penalty, que será realizado dia 20 e 21 de novembro ..
O prêmio será de mil reais para cada modalidade. A ini
ciativa é da Karlache Malhas e da Revista Nossa.

Dica de
sexta-feira

Curtir as delícias do Mr Beef.
O deckmais famoso de Jaraguá.

"

• Mariana Pontes � o jovem
corretor Eduardo Oliveira Ir,
trocam neste final de semana
alianças namão direita. O
casamento ficará para 2012.
Garoto esperto!

• M�ike Fagund�s eRpberto
Luiz Rocha vão curtir o
feriadão na serra gaúcha.

A bela Deisi Picolli nas
baladas da moda

Nos trink·
Os "camelôs" são poucos na urbe sorriso, mas são es

tilosos. Os que vendem óculos estão sempre ilhados de

compradores, principalmente mulheres, que adoram os

óculos modelos da Prada. De preferência, o estilo gran
dão. Os homens já primam pela calças da marcaArmani.
É um desfile de "modão" Que tal?

Social 13

aUELTEAMANN •
Empreendimentos

. www.buertermann.com.br

Luiz Buzarello, Geraldo José e o
empresário e arquiteto Otaviano
Pamplona, no lançamento do'
residencial Eduardo Pamplona,
segunda na Acijs

"
Não conseguimos segurar
uma tocha para iluminar o

caminho de outra pessoa, sem
darearmos o nosso próprio.

BEN SWEETLAND

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é

Fabio Muller. Ele é outro

amigo que acompanha a

coluna todos os dias.

• Desfilandomais feliz que
gansonovo na lagoa com seu

novo brinquedinho umAudiA3,
o amigo emúsicoDuda Georg.

• Não seja trouxa na hora de
votar.Vote em candidato de
sua cidade .

h.'i

• Com essa, fui!

Guilherme Luís
Ma�a ao lado"
do pai Oscar,
certamente será .

o aniversariante
mais festejado
de hoje.

ln
Não tem jeito, amoda é sempre editada por eles. Os baladeiros da

night, daqueles pontos bem fervidos e frequentados pela galera teen
e pós- teen. Além daquele estilo codificado, que só eles entendem, nas
salas de bate-papo, nos points onde se encontram a maneira de fa
lar é tal e qual. Para mulheres '''Fatia'', as batidas feitas com vodka, a
conhecida caipirinha. Para eles, é "Caípi", Foi o tempo que cuba era

carinhosamente chamado de "basquete".

Chinelão
Semana que vem tem alvará de soltura, com tudo

para virar feriadão. O dia 7 de setembro. As agências de

viagens, hotéis e companhias estão felizes e certamente
vem abata-fora. Dá só uma pesquisada.
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CLIC DO LEITOR
AClôéuma

cadelinha muito
dócil que está

procurando uma
família. Ela tem
cerca de um ano

e meio. Para
adotá-Ia entre
em contato com

a Ajapra, pelo
telefone (47)
91230657.

-CRÔNICA'
TERÇA-FEIRA' QUARTA�FEIRA. QljINTA-FEIAASÁBADO

CarlosHenrique
Schrpeder, escritor

PatriciaMoraes,
jornalista

A Europa não existia
! No

começo não havia Europa, escreve o

professor Norman Davies no seu livro

Europa: AHistória. No começo de toda
a existência, ela era umapenínsula sem

população anexada à massa populacional que
vivia onde hoje é aÁsia e o Oriente Médio. Mas
aos poucos a temperatura do
solo Europeu foi aumentando
e ganhou evidência com Grécia
e Roma. Essas duas civilizações
foram as mais influentes para o

mundo moderno. A civilização
grega que emergiu cerca de 2000
anos a.c. foi renomada por seus
filósofos (Aristóteles, Platão, Só
crates) e pelos princípios demo
cráticos. Romabrilhou com seus

políticos, escritores como Cícero e por espalhar
seus conceitos militares. No seu pico, o Império

. Romano se estendeu pelo Saara e da Espanha
á Pérsia (hoje o Irã). No século 4 d.e. esses im

périos entraram em declínio. A Grécia foi suga
da pela Macedônia, nas mãos de Alexandre, o

Grande. E Roma caiu sozinha em 150 d.e. Ainda

que o Império Romano naConstantinopla (Tur
quia) se manteve por mais 1000 anos. Depois,
os maiores destaques fora do seu território e de
maior influência foram nametade do século 15,
com o movimento Renascentista, da Reformu-

lação e da Revolução Francesa.
O Renascentismo formado pela
classe artística, em expressões
e ideias. A Reformulação foi

questionar a existência da Igre-
. ja. Desafiando a Igreja Católica
e acusando-a de corrupção, em
1517, o alemão Martin Luther
estabeleceu uma quebra na

�

Igreja, criando a Igreja Protes
tante. A Revolução Francesa,

em 1789, questionando o poder da monarquia,
introduziu os códigos civis espalhando as ideias
revolucionarias de liberdade e igualdade pelo .

mundo afora. Questionamos a nós mesmos:

essa ideia dos europeus afirmarem que foi na

Europa que a história começou ...

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGuÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Karatê Kid (Leg)(15h40, 18h20, 21h - todos os dias)
(13h - ter, qua, qui, sex, sab, dom)

• Cine Garten 4
• A Origem .(Leg) (14h10, 21h30 - todos os dias)
• Par Perfeito (l.eg) (17h, 19h30 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Karatê Kid (Leg) (18h40, 21h20 - todos os dias)
• Meu Malvado Favorito (Dub)(14h30, 16h50 - todos

os dias)
II Cine Garten 6
• Karatê Kid (Dub) (13h30, 16h20, 19h, 21h40 -

todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Nosso Lar (Dub) (14h40, 17h, 19h10, 21h20
- todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• O Aprendiz de Feiticeiro (teg) (15h3Ó - todos os dias)
• A Origem (Dub) (17h50, 21h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Nosso Lar (Dub) (14hl0, 16h40, 19h20, 21h50 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Karatê Kid (Dub) (13h30, 16hl0, 18h50, 21h40
- todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Nosso Lar (Dub) (14h, 16h40, 19h30, 21h50
- todos os dias)

• Cine Mueller 2
• O Aprendiz de Feiticeiro (Dub) (14h15
- todos os dias)
• O Último Mestre do Ar (Dub) (17h, 19h15, 21h30
- todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Karatê Kid (leg) (13h30, 16h20, 19h, 21h40
- todos os dias)

• Cine Garten 1
• Nosso Lar (Dub) (14h, 16h30, 19h20, 21h50
- todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• A Origem (Leg) (21hl0 - todos os dias)
• O Último Mestre do Ar (Dub) (14h20, 16h30
- todos os dias)
• Os Mercenários (Leg)(19h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Karatê Kid (Leg) (18h40, 21h30 - todos os dias)
• O Aprendiz de Feiticeiro (Dub) (13h40, 16h20
- todos os dias)

.---------------HORÓSGOPO--------,
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Alguns contratempos podem atrapalhar
a sua rotina. Não se prenda demais às

questões familiares ou isso poderá im

pedir o seu progresso. No amor, tente esque
cer as mágoas do passado. Comece seu dia

organizando-se,

LEÁO
(22/7 a 22/8)
Evite delegar aos outros o que é de

sua responsabilidade. O trabalho de
rotina pode �er estafante, mas em compen
sação, poderá optar por mais privacidade ao

lado do seu amor à noite. Atente-se mais à in

tuição hoje e não permita que a razão interfira.

9SAGITÁRIO(22/11 a 21/12)
.

Há uma certa tensão no ar! Tenha
.

.' cuidado com o excesso de otimis-
mo. Por outro lado, seu prestígio social

vai surtir reflexos positivos sobre a vida fami
liar e afetiva: aproveite! As ideias mirabolan
tes podem ser divertidas, mas é bem prová- -

vel que sejam pouco práticas ..

• Cine Narten 2
• O Bem Amado (Dub)
(14h20, 16h40, 18h50, 21�10 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• O Bem Amado (Dub) (14h30, 16h50, 19h10, 21h20

- todos os dias)
• Cine Garten 3
• O Último Mestre do Ar (Dub) (13h40, 15h50, 18h
- todos os dias)
• Os Mercenários (Leg) (20h, 22h10 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Meu Malvado Favorito (Dub)(14h, 16h - todos os dias)
• Par Perfeito (Leg) (18h, 20h, 22h - todos os dias)

TOURO

(21/4 a 20/5)
Procure dar vazão à criatividade e po
derá reverter uma situação adversa.

Saturno.vai deixá-lo mais consciente de
suas limitações. No romance, o astral indi
ca grande satisfação. forte capacidade de

aproximar as pessoas e até servir de cupido.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
�. Tenha cuidado com o clima de com

petição que pode se instalar no am-

biente de trabalho. Convém ficar esperto
com falsos amigos. Faça um pouco mais de
economia. Bom. astral no amor. Evite entrar

em atrito com quem quer que seja.

CAPRiCÓRNIO
(22/12 a 20il)
Não há porque satisfazer os outros

mais do que a si mesmo(a). Diversas
áreas da sua vida estão em conflito, mas
você não deve perder as esperanças. Já na

paixão, sintonia plena. Prepare-se para al

gum tipo de mudança na sua vida.

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS

VitóriajViviane abraça o pai. Berenice acredita

que Gentil/Jofre é o pretendente que Gilda falou que

apareceria, em sua vida. Jair faz uma grande enco

menda no bar de Mateus. Dentinho conta para o

chefe sobre o homem que esteve no bar procurando
por Dalva e ele fica cismado. Guilherme avisa a Ju
dite que reclamará a guarda de seus filhos. Fabiana
fica curiosa para saber qual é o novo trabalho de Jair.
Beatriz reclama com a mãe por Gilmar não ter falado
nada para ela sobre Gentíl/Jofre, Viviane se aconse

lha com Gilda sobre seu desejo de contar a verdade

.para Ricardo. Jofre garante a Gilmar que não vai dei
xar Viviane descobrir que está mentindo para ela.
Guilherme combina de se encontrar com Mariana.
Vanessa desabafa com Jardel e exige que ele saia
de sua casa. Vicente chama Sofia para falar sobre o

casamento. Ricardo vai à casa de Jane.

PASSIONE
Saulo garante a Totó que cobre a proposta

que Fred fez para ficar com suas ações. Mauro e

Diana descobrem que Melina não está grávida.
Agostina fala com Bete e Gemma fica enciuma
da. Stela se orgulha de Danilo por ele estar con

seguindo se controlar. Lorena chega com Teima
e Mônica, que elogia Sinval e deixa Danilo furio
so. Fred e Totó terminam de assinar os papéis
para a suposta transferência e o vilão entrega
as joias para ele. Candê ofende Bete ao sair da
casa de Gemma. Bete decide falar com Dr. Cavar
zere para entender por que a indenização para
a família de Fred não foi paga. Fred estranha ao

encontrar Clara na porta de seu apartamento.
Orlando negocia com o advogado de Fred. Mau
ro mostra para a família o exame verdadeiro de
Melina e todos ficam chocados. Clara chega em

casa no momento em que Totó está saindo com

Dr. Cavarzere para ir à delegacia.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Tenha cuidado com a sua ansiedade.
A Lua pede cautela com gastos, deven-

do disciplinar melhor o seu orçamento.
Na área afetiva, você terá o apoio e a lealdade

que sempre desejou. Não entre em conflito

por não entender o que fazer com suas emo

ções hoje.

LIBRA

Não convém depender de tercel-:
ros. Há perigo de criar expectati
vas que talvez não sejam atendi-

das. Quanto mais discreta for a sua

atuação, melhor será, inclusive, para a pai
xão'. Se parecer que o caos se estabeleceu,
saiba tirar proveito, mesmo que seja algo
negativo.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Não tente apressar os fatos no traba-

lho, lembre-se de que a pressa é ini

miga da perfeição. Atenção COIl) seu senso

crítico: ele está muito apurado. A dois, a es

tabilidade vai prevalecer. Veja se tem feito as

coisas que lhe agradam ou se tem agradado
mais os outros.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Não faça nada na dúvida ou na incer

teza. Nenhum vento é favorável quando
não se sabe aonde quer chegar. Problemas

familiares podem trazer preocupação. ótimo
entrosamento no amor. Hoje, você poderá se

sentir limitado para dizer o que sente.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Não corra riscos desnecessários

hojel Poderá sentir necessidade de
buscar aperfeiçoamento para enfrentar a

concorrência. Na área afetiva, há sinal de
lealdade! Enquadre-se melhor na vida, di

ária. A rotina é sempre muito útil para nos

aprimorar na disciplina.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Não faça nada na dúvida. A Lua in

gressa em Sj'!U paraíso astra� mas nem por isso
você deve abusar da sorte. fts paroerias estão
favorecidas, seja no trabalho ou na área afetiva.
É um bom dia, apesar da preguiça tomar conta.

.

Encontre a vontade de levantar e ir à luta. TI TI TI

Jaqueline contrata Mário Fofoca para fotografar
Victor Valentim. Valquíria .encontra um bilhete ro

mântico dentro de seu' livro e desconfia de que
seja de Luti. Gigi rompe com Jacques e ele come

mora. Dona Mocinha critica Stéfany e Armandinho
estranha a reação da avó. Camila conversa com

Luisa, mas elas são interrompidas por Edgar. Bru
na e Juliriho retornam ao hospital com Marcela

para visitar as crianças. Rebeca nota a tristeza de
Camila. Edgar fica triste ao achar que Marcela ain
da gosta de Renato. Help conta que Suzana vai jantar
com Jacques e Ariclenes vai atrás. Gabriela estranha
o desânimo do namorado. Nicore consola Desirée en

quanto Stéfany debocha do sofrimento da prima. Mar
cela sonha com Renato e acorda assustada-Ande-

RIBEIRÃO DO TEMPO
Flores estaciona o carro num lugar sombrio

e fica observando a movimentação. Eleonora
revela a Arminda que está em paz e realiza
da. Arminda fala para Querêncio e Filomena

que eles são da família e devem se sentir donos
do solar. Arminda explica aos dois que acha que
eles devem esconder o máximo de tempo pos
sível que são filho e neta de Eleonora. Em reu

nião convocada por Tito, Virgílio deixa claro que
em breve a pousada vai ter de fechar as portas.
O administrador da pousada afirma que vai ser

preciso demitir todos os funcionários e que os

pagamentos da dívida que Tito tem com a Clorís
nes surpreende Jacques no restaurante com Suzana. vão ser suspensos.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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SescSeltansfornna
emaldeia
Programação do Palco Giratório começa hoje
JARAGUÁ DO SUL

Música, teatro, cinema,
literatura e artes
plásticas. Todas essas
facetas da cultura se

encontram, a partir desta
sexta-feira, em
um endereço.

De
hoje até o fim de se

tembro, o Sesc (Serviço
,

Social do Comércio) de

Iaraguá do Sul abriga
uma agenda ampla de espetá
culos dos mais variadas estilos.
A programação Aldeias, que in
tegra o projeto Palco Giratório,

oferece ao público a chance
de assistir montagens prontas
e satisfazer crianças e adultos.
Elas invadem todo o ambiente
da entidade e também se alas
tram pelo município. Há, por

,

, exemplo, apresentações marca
das para acontecer no terminal
de ônibus, na biblioteca públi
ca e na Praça Emílio da Silva.

Para fomentar o acesso, grande
parte do calendário possui entrada
franca, com exceção de dois espetá
culos. Eles são encenados nos dias 8
e 11 e têm custo de R$ 1 para usuá
rios e R$ 0,50 aos comerciários.

Amesma rotina envolve Ioin
ville e Florianópolis. Ao longo
do mês, a movimentação ainda

toma conta de outras nove ca

pitais brasileiras. Em todas elas,
os tablados são habitados por
,companhias de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Distri
to Federal, Pernambuco, Ceará,
Rondônia, Rio Grande do - Sul,
Santa Catarina e Paraná.

Criado em 1998, o festival pro- ,

move a circulação de cerca de 200
atrações culturais somente neste

ano. O intuito émesclar as diferen
tes produções existentes no país
mostrando à plateia sotaques e es
téticas distintas, mas que formam
a cena contemporânea do Brasil.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Sesc irá abrigar programação especial durante todo mês de setembro, em comemoração ao aniversário

MUNDO SESC COMEMORA O ANIVERSÁRIO DA INSTITUiÇÃO

À disposição: um universo de lazer
Os 64 anos de atuação do

Sesc (Serviço Social do Comér

cio) serão comemorados ao

longo de setembro em todo o

território nacional. Na cidade de

Jaraguá do Sul, a entidade abre
a programação neste domingo,
às 9h, na Praça Ângelo Piazera.
A agenda inaugural movimenta
o Calçadão da Avenida Marechal

Deodoro da Fonseca até as 21h.
Com a agenda, segundo o res

ponsávellocal, Sérgio Pedrotti, a
instituição pretende divulgar as

ações e atividades que promove
à comunidade.

_

O 'Mundo Sesc, como é cha

mado, acontece em 17 municí

pios de Santa Catarina e o públi
co pode o acessar gratuitamente.

• 'I 1 .. � . �. I

Na cidade, a lista de opções tem
momentos dedicados à ginás
tica, à diversão e à conscienti

zação. De manhã e à tarde, a

população pode. participar de

gincanas e assistir apresenta �

ções de música e de contação
de história. A agenda completa
está disponível na página virtu
al www.mundosesc.com.br.

; • t'eatro: A culpa é do Fidel
, Dia: 6, segunda-feira
Local: Sesc
Horário: 2011;

• Projeto Cine SESC:
A culpa é do Fidel
Data:,dia 6
Horário: 20h
Local; teatro do Sesc.

Classificação, Livre

• Oficina de peã.o
Dia: 7, terça-feita

,

Lo,cal:'Sesç
"
Horário: 14h ,

,

• Espetáculo: Poesia Sem Teto

Garagem Experimental Cía. de
Pesquisa Artfstica
Data: dia 7
Horário: 10h
Local: Praça Emílio da Silva

Classi�icação: Livre

• Mini jogos esportivos
Dia: 7, terça-feira
Local: Sesc
Horário: 15h

• Gincana esportiva
Dia: 8, quarta-feira
,Local: Sesc
Horário: 14h

• REDE SESC DE TEATRO
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linha de Fundo

lrrJulimar Pivatto
* MAGIONE FUTSAL -ITÁLIA

Acelerando em Curitiba

Sempre
que pode, o piloto jaraguaense ticamente a minha casa, já� que minha estreia

Kreis Ir, dá uma "escapadinha" do traba- no asfalto foi nessa pista. E um traçado muito
lho para botar omotor para roncar. No fim

.

gostoso, rápido e técnico", disse o piloto. As pro
de semana, ele estará em Curitiba, onde vas acontecem no sábado à tarde e domingo de

manhã. Kreis Ir, compete com apoio de
Raumak, SMC, Grampel, Studio

FM e General Belt,
�

TuíTADAS
Malwee e Jasc

Fui analisar a tabela da liga Futsal para ver se coincide com
os Jogos Abertos e, como era de se esperar, as competições são
paralelas. O futsalmasculino dos Jasc será de 14 a 18 de setembro,

.

bem quando acontecem as duas últimas rodadas da segunda fase
da Liga Futsal. No dia 13, o time de Fernando Ferretti estará em

Petrópolis enfrentando os donos da casa e dia 17 será avez do Foz
Futsal em Iaraguá do Sul. Ou seja, Iasc deve ter time misto mes

mo. E deste timemisto, Lucasjfoto) não jogará, já que, segundo o

blog.EsporteAltoVale, ele será emprestado ao time de Rio do Sul.

DIVULGAÇÃO

+GO[, � GOle INTRA
Marco Palo Del Nero.

O presidente da Federação
Paulista pode ser afastado

por pedido do Ministério
Público. O motivo, segundo
o site do Ml; é a aceitação de
estádios em más condições
para as disputas de 'partidas
do Campeonato Paulista.

ANIVERSARIANTE

EC ·GUARANI (81 AUOS)
- Time de Venâncio

.

Aires que disputa
a Segundona do

Campeonato Gaúcho.

Quarteto do Milan. Não
dá para negar que Ibrahí

movic, Ronaldinho Gaúcho,
Alexandre Pato e Rabinho
formam um quarteto ofen
sivo de impor respeito a

qualquer adversário. Resta
saber se, e como, os quatro
vão atuar juntos.

UTEB L C'

Breakers estreia
noBrasileiro
Equipe enfrenta time paranaense
amanhã no campo do-Cruz deMalta
JARAGUÁ DO SUL

O Jaraguá Breakers, que
fez uma pausa em 2009,
voltou com tudo. em 2010.
O ano ficará marcado com

a estreia dos jaraguaenses
em competição nacional.

Trata-se
do Campeonato

.

' Brasileiro de FutebolAme-
ricano ou Torneio 'Iou

chdown, o único que con

ta com a chancela administrativa
da AFAB (Associação de Futebol
Americano do Brasil), entidade re- ,

conhecida pelo Ministério dos Es

portes. A estreia é amanhã, às 15h,
no campo do Cruz de Malta, con
tra o Ponta Grossa Phantoms (PR).

O torneio envolve cincos Es
tados brasileiros e inclui as equi
pes do Vasco da Gama Patriotas

(RJ), Vila Velha Tritões (ES), São
Paulo Spartans (SP), São José

Istepôs (SC) e o Curitiba Hurri
canes (PR). É apenas a segunda
edição do torneio, que, no ano

passado foi conquistado pelo RJ
Imperadores (RJ).

E o Breakers não quer fazer feio .

na disputa. Eles utilizaram todo o

Campeonato Catarinense para se

preparar e contam com o apoio da
torcida para entrar com o pé direito
na competição mais importante da
história do clube. "Aequipe está em
polgada e tenho certeza que os tor

cedores vão gostar de assistir e nos

apoiar nesse novo desafio", comen
tou Everton Gnewuch, presidente e

jogador do clube.
Para lotar as arquibancadas do

Eurico Duwe, a diretoria do time
venderá os ingressos apenas na

hora ao custo de apenas R$ 3. O
evento contará ainda com a anima

ção dabandaAlto Calibre e comum

narrador para explicar todas as jo
gadas para quem ainda não conhe
ce direito o esporte.

,

PIERO RAGAZZI

Breakers utilizou o Catarinense como preparâção para o Brasileiro

R. Marechal Floriano Peixoto. nO 80 - 814 e 5 -www.rnegacrecLnet
Centro - Jaraguá do Sul �

2---
:

(Ao Lado do Bradesco) �(47) 3370.1223 I 3370.1 -!
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LIGA UTSAl

Má fase persegue
. , ,

.

time ate emViagem
Ônibus quebra e Malwee/Cimedfica parada quatro horas
JARAGuA DO SUL

A Malwee/Gimed entra em quadra
hoje, às 19h, no ginásio Amário da
Costa Vieira, em Umuarama com o

objetivo de espantar a má fase.
.

Somente
um triunfo nesse início

de returno da segunda fase para
colocar a urucubaca para longe e

quebrar a sequência negativa de
resultados - são três jogos sem vencer

(contando o Estadual). E a equipe não
está levando azar somente dentro das

quatro linhas. O ônibus que levava a dele

gação para o Oeste do Paraná quebrou e a

viagem que, já era longa, se tornou exaus

tiva. De acordo com o supervisor Kleber
Rangel, foram 17 horas na estrada, qua
tro a mais que o programado. O treino,
que era para acontecer no final da tarde
de ontem, teve de ser cancelado e o time
fez apenas um trabalho de recuperação
na piscina. Problemas à parte, a equipe
chega em Umuarama para reencontrar

o caminho- da vitória, como no início da

segunda fase. Para o treinador Fernando
Ferretti, o principal objetivo da Malwee é

garantir a classificação. O foco secundá
rio, mas não menos importante, é liderar
no total de pontos ganhos e, para isso, é

fundamental vencer também longe (la
Arena. Nas contas do comandante ganhar
as partidas que tem em casa contra Intelli
e Foz já coloca a equipe nas quartas de fi
nal da: competição.

Falcão acredita que essa maré de azar é
momentânea e fados do grupo estão lutan
do para voltar a ser um time vencedor. "O
momento não é bom e todos estão tristes.
Eu gosto de vencer, o time gosta de vencer.
Estamos unidos para reverter essa situação
o quanto antes", admitiu o craque.

UMUARAMA
TAMBÉM BUSCA

-

A REABILITAÇAO
,

'

A equipe paranaense busca a Vitória

para se manter na zona: de classificação
uma vez que 'está na quarta colocação e '

pode ser ultrapassada por Intelli e Foz. Este
último foi o algoz da equipe na última ro-:

dada quando foram derrotados por 5x2 no

clássico estadual. Os donos da casa não

têm desfalques para a partida de hoje. Já
a Malwee não poderá contar cOIIJ <:> ala
Bruno Souza, que sentiu -

o' tornozelo es
querdo no jogo contra a Krorra/Ioinville
na quarta-feira, pelas-quartas de final do

Campeonato Estadual.

PIERO RAGAZZI

Malwee, do ala Jonathan, deseja quebrar sequência de três derrotas

LIGA fUTSAl- GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

HOJE
20h - Minas x Atlantico

20h15 - Krona/Joinville x Copagril
20h 15 - Florianópolis x Carlos
Barbosa

SEGUNDA-FEIRA (6/9) ,

.18h45 - Minas x Krona/Joinville
'20h - Carlos Barbosa x Copagril
20h15 - Atlântico x Florianópolis

P - Pontos; J - Jogos; V - Vltórias: -E' - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

LIGA FUTSAl ,_ GRUPO 8
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

HOJE
19h - Umuarama x Malwee/Cimed
19h15 ., Corinthians x Intelli
20h15 - Foz x Petrópolis

SEGUNDA-FEIRA (6/9)
19h15 - Petrópolis x Umuarama
20h15 - Foz x Corinthians

20hl!;j - .Malwee x Intelli

P - Pontos; J - Jógos; V - Vitórias; E - Empates; D : Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Esporte 17
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Na área

Henrique
Porto

Final da laca OGP
..3

_... rogramaço na tarde

_ri
deste sábado (4), no

estádio Hugo Koehn.
Às 15h30 tem o pri

meiro jogo da final do Campe
onato Jaraguaense da Primeira
Divisão, a Taça, O Correio do
Povo. De um lado o papa-títu
los Cruz de Malta, maior ven
cedor da história do futebol ja
raguaense. Do outro o copeiro
Vitória, equipe especialista em
mata - mata na região. De pano
de fundo, 'a sadia rivalidade
entre clubes de um mesmo

bairro, o Rio da Luz. São doze
títulos da Primeirona em campo e a garantia de um grande jogo.
Repeteco da final de 2009, vencida pelo Cruz de Malta, e de ou

tras duas finais nos 52 anos de história da competição (no geral,
2x1 para o Cruz de Malta). Duelo dos veteranos armadores Aríl
son, ex-Grêmio, e Ricardo, ex-Iuventus. Outro duelo interessante
é da melhor defesa, a cruzmaltina, contra o melhor ataque, o au
riverde, do lateral-artilheiro Xuxa.

Segundona e Interbairros
Muito, mais muito futebolmesmo neste fim de semana. São seis

jogos pelo Campeonato da Segunda Divisão - Taça SDR (dois no sá
bado e quatro no domingo) e oito pelo Interbairros - Taça RBN (dois
no sábado e seis no domingo). Aliás, gostei da decisão da FME de
marcar amaioria das partidas do Interbairros pelamanhã. Não con
corre com as demais competições e ainda propicia o congraçamen
to entre os atletas, já que ao final dos jogos é possível almoçar no
próprio local, aproveitando as estruturas de bar e cozinha. Isso au
menta a renda dasAssociações deMoradores que possuem campos.

A nova Taça OCP
Depois de um hiato de 21 anos, a Liga Jaraguaense de Fute

bol (LJaF) retoma o Campeonato da Terceira Divisão, que neste
ano também se chamará Taça O Correio do Povo. Em 1989, única
edição da Terceirona que se tem registro, o Comercial (Guarami
rim) foi o campeão. O congresso técnico acontece hoje, 17h30, na
Arena Iaraguá. Na ocasião será definido o regulamento e a fórmu
la de disputa da competição, bem como a tabela de jogos. Oito

,

-

equipes já acenaram positivamente para a disputa, dentre elas
algumas bem tradicionais. Excelente iniciativa.

BRASllEIRÃO

No sufoco, Santos
bateAvaí naVila
São Paulo também sofre para vencer o Atlético-GO

, WAGNER CARMO/VIPCOMM

DA REDAÇÃO
O Santos chegou ao terceiro
lugar na classificação do
Campeonato Brasileiro ao

ganhar do Avaí por 2x1.

Aona
vitória santista leva

time aos 30 pontos e ga
ante a vantagem sobre o

otafogo, nos critérios de

desempate (uma a mais que os ca

riocas, mesmo com um jogo a me

nos),mantendo o time nabrigapelo
título. Apesar do sucesso no resul
tado, em campo não foi tranquilo.
O começo foi' fulminante com o

gol marcado aos 55 segundos de

partida - quando Danilo cruzou da
.direita, o avaiense Rudnei rebateu
para trás, no meio' da área, e Ney
mar chegou chutando a bola de

primeira para fazer o gol.
No segundo tempo a partida

melhorou graças às tentativas do
Avaí. Perdeu três grandes chances.
Mas os 38 minutos fez 2xO Neymar
cruzoupara o atacanteMarcelo que,
na pequena área, dominou e chutou
sem chance de defesa. Ainda teveum
último susto para os poucos santistas

que foram àVIlaBelmiro: eram42mi
nutos quandoVálber driblou bem o

zagueiro Edu Dracena e chutou no
canto de Rafael, descontando e fe
chando o placar em 2x1.

FlliMEIRA VITÓRIA

Sérgio Baresi, enfim, conquistou
umavitória com o time profissional
do São Paulo. Xandão, finalmente,
marcou um gol com a camisa tri
color. Dagoberto, afinal, jogoumais
tempo e decidiu Uma partida para a
equipe. No Morumbi, o time pau
lista afastou um pouco a má fase e

bateu oAtlético Goianiense por 2x1.
Aos 23 minutos, Jean cruzou e

Xandão subiu bem mais alto que a

defesa adversária para abrir o pla
car: No segundo tempo, a torcida
sossegou. Fernandinho, machu
cado - entorse no joelho direito -,

teve de ser substituído. E aí, pelo
menos, Baresi não inventou. Agra
dou as arquibancadas ao colocar

Dagoberto. Mas a satisfação durou
pouco. Logo aos cinco minutos da

segunda etapa, oAtlético empatou
com Iuninho. O gol da vitória saiu
dos pés de Dagoberto, que come

moroumuito com a torcida.

Dagoberto entrou a pedido da torcida e fez o gol da vitória são-paulina

CA PEONA�rO BRASllElftO .- SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO 18"RODADA

Vitória OxO Intemacional
Grêmio lxO Guarani
Prudente Ox1 Botafogo
Goiás lx3 Atlético-MG
Cruzeiro lxO Ramengo
Atlético-PR 2x1 Ceará
Fluminense lx1 Palmeiras
Santos 2x1 Avaí
São Paulo 2x1 Atlético-GO

2245 ,',i.1d,' 7 (t 15 113 i 2 146,2% â����:�gri3:��ns
� 3 j 8 122128 j -6 1444%

9° Palmeiras 24118, 5 ? 14}19119 lo !44:4%, :;A�10,° twaí 23 j 1� 6 5 1 7 ,128128 i O i42,5% _

23 '.� 17! 5 8 J 4 j17 :18 i. 1 ,145 10/
18h30 - Corinthians x Goias

i�. ) ... i " L r ,;., 70 , 18h30 - Botafogo x Grêmio
23 i18 5 8 'f ops !,3142,5% 18h30-CearáxVasco

ão Raul,o, 22 h� @3 t -1 ;40,7%, DOMINGO

• '."d;,. "f". ,�,� i.ft:�1 �4 t:�!I. t�q;7% I( 16h - Ra�eng� x Santos

15° Flamengo 21 118 5 6 7 115 i -1 1388% 16h-AvalxAtlético-PR
; i i; I i -' 16h - Palmeiras x Cruzeiro

19 1 18, 4 7 7 121124 ! -3 135,1% 16h - Guarani x Ruminense
18h30 -Intemacional x Prudente
18h30 - Atlético-GO x Vitória
18h30 - Atlético-MG x São Paulo

11° Vasco

16°' Grêmio

ClasSificadéis éo��Sul-Americana

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL· FROHAB

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2010

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB
TIPO: menor preço POR ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de 01 (uma) retroesca
vadeira hidráulica e (01) um guindaste veicular, novos, ano de fabricação
2010 ou 2011, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital. RE
GIMENTO: Lei. Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Mu
nicipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 9 horas do dia 17 de setembro
de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDEN
CIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 9h15min do mesmo dia, na
sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Orçamento estimado
para a contratação: R$ 292.650,00 (duzentos e noventa e dois mil seiscentos
e cinqüenta reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 23 de agosto de 2010,

MARISTELA MENEL ROZA
Coordenadora do FROHAB
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o maior prêmio do ano
Ninguém faturou os R$ 70 milhões da

Mega Sena sorteados na noite de quarta
feira, o que gera uma expectativa quanto
ao próximo concurso, no sábado. O prêmio
acumulado para o sorteio do fim de semana
deve chegar a R$ 85 milhões, o que o trans

formaria no maior do ano e o segundo mais
alto da história, de R$ 144 milhões na Mega
Sena daVirada do ano passado.

Pacotes turísticos
Quando falamos de turismo e pen

samos em opções de visitantes para
região, não podemos deixar de con

siderar o fato de que atualmente 10%
da população brasileira têm mais de
60 anos de idade. São 19 milhões de
idosos entre os quais existem muitos

que têm vitalidade e disposição para
viajar e, principalmente, eles têm

tempo para isto. Como os mesmos

normalmente viajam em grupo, há
necessidade de s� montar pacotes
atrativos. Afinal, muitos deles já vi
sitaram praticamente todos os princi
pais destinos turísticos do país e paí
ses vizinhos e, o mais importante, fora
do pico da temporada. Considerando
que se estima que o número de idosos

chegue a 32 milhões em 2025, é um fi
lão que não pode ser menosprezado.
Para eles existe até um programa do
Ministério do Turismo.

laboratório
Jaraguaense

o laboratório de análises clínicas está
entre nós desde 1977 e desfruta de signifi
cativo prestígio entre a população.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Buscando doações
Se você não sabe o que fazer com aquele computador antigo encostado em sua

casa, aproveite para doá-lo para o programa de Inclusão Digital da SDR. O equipa
mento será doado para um aluno de curso médio da rede estadual de ensino que não
tem condições de adquirir um computador. As máquinas são recicladas e configura
das com programas livres, como o Linux, o Firefox e o BrOffice para incentivar o uso

desses tipos de sistemas e combater a pirataria. Após a entrega, os alunos contam
ainda com a prestação de serviço de manutenção das máquinas, caso alguma delas
apresente problemas de configurações. O local para entrega das doações - que podem
ser de equipamentos completos ou componentes - é a sede da SDR.

Algodão em falta
. o Brasil vive ummomento de escassez de oferta

desta matéria prima que é fundamental para gran
de parte das empresas da região: o algodão. Para
cobrir a falta, nosso país terá de importar 250 mil
toneladas nos próximos meses, segundo avaliação
da ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil
e de Confecção. Os produtores do Mato Grosso es

tão aproveitando para especular com o produto e

conseguir o melhor preço possível. .. " . ..
, .1 . \ !.J 't "f I ., .1 .J4' \Il
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Borrachas
Wolf

Foi em 1953 que surgiu uma

empresa dedicada à transforma
ção de borracha em produtos
para o dia a dia das empresas e

pessoas. Localizada no coração
da cidade, está cada vez mais
moderna e consegue a façanha

i de trabalhar com um produto
que pode gerar cheiros fortes em

i

uma área densamente urbaniza
da. Prova de que seus 57 anos de
existência não foram em vão.

Calculadora
de volta

A polêmica lei federal que
proíbe o uso de calculadoras nos
estabelecimentos comerciais re

cebeu uma nova interpretação
por parte do governo do Estado,
depois de intensa pressão da

Federação das Câmaras de Diri

gente Lojista de Santa Catarina.
A forma encontrada foi limitar
o uso a impressoras sem capa
cidade de impressão, movidas a

pilhas ou baterias e que não po
derão-ser utilizadas no caixa. Na
turalmente que poderão surgir
muitas contestações judiciais em
relação à novamedida, mas, pelo
menos por enquanto, a situação
está acomodada.

Vale não

consegue
A oferta pública para aquisição

de ações daVale obteve o interesse
de apenas 38,28% do volume de

ações da Paranapanema. Como a

oferta era para comprar pelo me

nos 50% das ações, aVale desistiu e

não comprou nenhuma ação.

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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�emjuros
Com o Programa de Recuperação Fiscal- Refis 2010,
você pode quitar suas dívidas com o município sem juros
sobre o montante e ganhar 90% de desconto em multas.
E o saldo pode ser financiado em até 24 meses.

Mas, lembre-se, o prazo final é 10 de outubro.

Coloque em dia suas contas com a nossa cidade
e ajude a fazer uma Guaramirim ainda melhor.

GOVERNO DE

GUARAMIRIM
www.guaramirim.sc.golj.br

PRESENTE
PARA O ANO I"NTEIRO!

Dê uma assin"atura"
anual" de presente.

E ganheocartão eoaa�lJo+
e a Revista Blush*

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




