
Educação
fínanceíra

Darmesada é uma
boa maneira de ensinar

as crianças a lidar
com dinheiro.

SeusFilhos

.�a8
.

Educação empresarial
Encontro daAcijs está com ingressos quase esgotados. Clemente.

.Nóbrega e Pedro Mandelli são os palestrantes.

Página18

Creches abrem temporada
de novas inscrições

:"
-

Pais devem estar' atentos ao calendário da educação infantil. Instituições do'
município recebem interessados no início do próximo mês. Para quem já tem filhos

.

matriculados, confirmação de vaga deve ser feita no m de nov mbro. '

Página 7

EDUARDO MONTECINO

Rizicultores estão atentos ao preço que deve ser pago pela saca de arroz na próxima
colheita, em janeiro de 2011 ..Sindicato prevê que mercado pode pagar menos do que
o preço mínimo de RS 25;80, o que preocupa aqricultorescomoWerner Marquardt.

Rua preocupa
e pode ceder
Moradores da rua São

Miguel, no bairro Três Rios
do 5uJ, esperam por uma

, solução desde a enchente
de 2008. Página 11

Trânsito faz outra'
. vítima 'na região
toír Kumm,3l anos,'
pilotava uma motocicleta
.que colidiu contra um

I

.

ônibus na 5(-474, em
Massaranduba. Ele não
resistiu aos ferimentos e

.

. morreu na hora ..Página.'23

FAMEG

(47) 3373-9800
. www.fameg.edu.br
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Napoleão perde a
Batalha das Nações
No dia 19 de outubro de 1813, Napoleão Bo

naparte é vencido por um grupo de países aliá
dos em uma sangrenta luta, conhecida como ''A
Batalha das Nações" ou, ''A Batalha de Leípzíg",
que envolveu 500mil homens.A campanha, que
incluiu a Rússia, Prússia, Áustria e Suécia, come
çou em meados de agosto, com o objetivo de li
quidar a hegemonia do general francês.

O embate. de reconhecimento, por parte
dos aliados, começou na manhã de ·14 de ou

tubro. Em poucas horas, desenvolveu-se um

grande combate de cavalaria, com sete horas
de duração, parte da Batalha dos Povos. No dia
seguinte, as tropas continuaram avançando
em direção a Leipzig - e no dia 16, as tropas .

napoleônicas viram-se diante de quatro colu
nas de exércitos inimigos.

A ofensiva final teria início no dia 19 de ou
tubro, por volta do meio-dia, com a derrota do

_

.
exército francês. Durante o mês de novembro,
os aliados perseguiram o exército derrotado
em sua retirada, .através do Rio Reno. Com isto,
a hegemonia de Napoleão na Europa foi defi
nitivamente destruída.

Para tal, quase 100 mil pessoas perderam
a vida nos campos de batalha em torno a Lei

pzig. Mais de meio milhão de soldados lutaram
a favor ou contra Napoleão. Ou seja, quase um
quinto dos soldadosmorreu namaior batalha da
história da humanidade até então .

PELO· MUNDO

�� 1

As viagens de Dumont
Em 190t no dia 19 de outubro, Alberto Santos

Dumont pilota o balão Santos Dumont n- 6 e dá
a volta na torre Eiffel, em Paris; percorrendo onze

quilômetros. A viagem acontec�u menos de dois
meses depois da mal-sucedida tentativa com o

balão n° 5. Após f? último passeio, que durou 29
minutos e 30 segundos, ele conquistou o Prêmio
Deutsch por provar que o homem era capaz de
controlar seu deslocamento pelos ares.

�19"i3

Nasce o mestre brasileiro
Em 19 de outubro de 1913 nasce no Rio de Ja

neiro o poetaVinícius deMoraes. A carreira diplo
mãticaem Los Angeles, onde serviu como cônsul
por cinco anos, o deixou afastado da música. A
parceria com Toquinho, nos últimos dez anos de
sua vida, Q lançaria em excursões frequentes � o

transformaria numa estrela .

1

Jonathan Postei e a internet
Neste mesmo dia, em 1998, Jonathan Bruce

Postel morre por causa de complicações decorri
das de uma cirurgia cardíaca. Postel foi um cien- .

tista da computação americano, que fez contri
buições significativas para o ·desenvolvimento da
internet - particularmente em relação às normas.

...
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PONTO DE VISTA

Entre deuses e religiões
campanha deflagrada para o segundo tur

.

no se esvazia numa disputa inútil sobre fa
tos secundários com referência ao debate

que importa. Encontrou-se uma brecha no
campo das crenças para esconder as propostas que
realmente interessam à população brasileira. Não há
nada de novo nisso. Jáaconteceu nas disputas passa
das. A incitação ao pânico que pode provocar qual
quer tipo de mudança, mesmo conceitual, termina
eliminando o confronto de ideias que' permitam
traçar metas claras parao futuro do
Brasil. Mais uma vez são veicula
dos aqueles discursos que falam de
tabus e religiosidade, como se isso
fosse resolver o futuro econômico
do país. Na berlinda desses condi
cionantes, continuam sendo usados
os desgastados "clichês" de que pri
meiro tem que construir o bolo para
depois reparti-lo. Quando de repen
te surge uma no�a 'proposta de de
senvolvimento com inclusão social,
os concentradores do "bolo eterno"

esgrimem o fantasma do socialis

mo, como se isso fosse uma alterna
tiva diabólica, sujeita a ser destruída

pela mão de Deus e outras formas
de arranjos sobrenaturais.

O que se esconde nesse discurso próximo da in

quisição religiosa da idade média? Apenas uma nova
forma de combater e jogar no esquecimento as con

quistas recentes do povo brasileiro. Nada melhor do

que criminalizar as comparações entre dois modelos
de gestão econômica postos em prática nestes últi
mos 16 anos.No caso concreto de gestão à frente da

complexidade monumental de um país como o nos

so, não existem nem "pastores nem rebanhos" apenas
. decisões acertadas ou não, que ocorrem no campo da
vida e da economia real. Para entender tal processo,
os leitores devem deixar de lado os "factóides" inun
dados de preconceitos, e focar sua atenção no que
realmente aconteceu de melhor no Brasil nestes últi
mos anos. Apesar dos problemas que ainda castigam
nossa sociedade, muito longe de serem resolvidos
em curto prazo, vamos centrar-nos nas conclusões
"das experiências e ações dos governos anteriores"

avaliando a seguinte argumentação.houve, na tran
sição entre um governo e outro, dois modelos econô
micos que entraram na pauta das alternativas para a

construção de uma nova sociedade. Por um lado, era
a continuidade indefinida do modelo imposto pelo
Fundo Monetário Internacional na região, assentado
em políticas profundamente recessivas, a um custo

social insuportável e sem perspectivas de crescimen
to, e, por outro, a opção pela reconstrução do.Bstado
como indutor de desenvolvimento por meio de po-

líticas público-privadas, com forte
inclusão social através de programas
distributivos inseridos .

no tecido

produtivo. Claro que essamodalida
de não é invenção do atual governo.
Entretanto, sua reestruturação atra

vés do Fome Zero e do Bolsa Família,
ganharam uma nova configuração,
porque são inerentes a uma política
econômica com foco na transferên
cia de renda de forma ampla. A qua
lidade destes progr�as encontra-

. se na sua própria natureza, livres do
cerceamento dos ajustesmonetários
do modelo neoliberal. Atravessar
uma crise mundial de forma inédita
e criar 14 milhões de empregos com
carteira assinada, elevando a pa-

drões de classe média 70 milhões de brasileiros e ti
rando da pobreza absoluta outros tantos, espalhando
a dádiva de luz e da casa própria para grande parcela
da população, incorporando-os ao consumo de bens
tantas vezes negados, é suficiente para discordar de

que isso signifique uma degradação das instituições
no Brasil. Ao contrário, se o povo humilde, consciente
dessas mudanças, credita essas conquistas à inter

venção divina, não está equivocado. Ao final, o pla
cebo religioso está centrado na bondade do profeta
Jesus Cristo e sua opção pelos pobres. Devem estra

nhar que diga tal coisa, já que muitos me conhecem
como cético, Mas isso significa acrescentar um ideal
nobre para os que lutam por um projeto humanísti
co, muito cercano aos fundamentos do cristianismo,
infinitamente diferente daqueles que se mascaram

.

de religiosidade e são incapazes de qualquer iniciati
va solidária para com a pobreza anônima.

"
A qualidade

destes programas
encontra-se
na sua própria
natureza, livres
do cerceamento
dos ajustes
monetários .

do modelo
neoliberal.

"
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.é:om.br.
É obrigatário informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* rião serão publicados).

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

.

• LICITAÇÃO N°: 163/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE CARÁTER

CONT-INUADO DE TÉCNICO ELETRO- ELETRÔNICO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 19/10/2010, das 8:00 h às 11:30 e das

13:00' às 16:00 h
• DATA DAABERTURA: 04/11/2010 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

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

Nelson Klitzke • Diretor Presidente

(�UriSO

Gestão de custos
tem curso na Acüs

A Acijs (Associação Empresarial de Iara
guá do Sul) promove dias 29 e 30 de outubro o

. curso Gestão de Custos e Formação do Preço
deVenda. A capacitação acontece no Centro

Empresarial, sexta-feira das 18h30 às 22h30
e sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h. In
vestimento de R$ 380 (nucleados), R$ 395

(associados) e R$ 580. (demais interessados).
Informações pelo telefone (47) 3275-7017.

BENEi:I[;ENTE

Apae de Massaranduba
promove evento dia 23
o Clube deVoluntárias daApae deMassa

randubarealiza rio sábado, dia 23 de outubro,
o evento Feijoada BrPagode com Bingo. Na
programação do dia" a feijoada será servida
a partir das Uh e o bingo inicia às 14h30,
na sede daApae, ruaOtto Bauer. O ingresso
para os dois eventos custa R$ 12, somente

feijoada R$ 10, cartela de bingo R$ 3. Infor

mações pelo telefone (47) 3379-1909.

o HTUNU1A,Or:

Weg abre inscrições
para estágio 2011

Estão abertas as inscrições para oPro
grama de Estágio Weg 2011. As inscrições
podem ser feitas no site www.weg.net/es
tagio até dia 30 de novembro, com vagas
para as áreas de engenharia, administrati
va e técnica. O estágio pode ser realizado
em 8h ou em 6h diárias. Para participar
do processo 'seletivo, é necessário estar

concluindo o ensino técnico ou superior.

[Wft"� II� �:"rA� n'A'ts« �',mi:���Unl'�I"�

Prefeitura realiza 38
Campanha de Alevinos
A' Secretaria da Agricultura promove

nova Campanha de Alevinos. A iniciativa é
destinada aos piscicultores e aos produto
res rurais de Jaraguá do SuL Os interessados
devem solicitar suas encomendas até o dia
5 de novembro, na Diretoria de Agricultu
ra, pessoalmente ou pelos telefones 2106-
8114. A lista de preços pode ser consultada
no site http://portal.jaraguadosul.com.br.
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NovaLeiO
Ação de nulidade foi extinta pela Justiça e Adin segue aguardando julgamento no TJ
JARAGUÁ DO SUL

Entrou em vigor hoje a

versão atualizada da Lei
Orgânica do Município.

"A comissão decidiu encerrar na

26a reunião, mas ocorreram outras

trêsdepois", explica.
.

A ação argumentou, também,
que a resolução da Câmara que ins
tituiu a comissão, de 24 de junho
de 2009, apontava que os trabalhos
deveriam ser realizados em 45 dias,
com prorrogação em igual prazo.
Porém, a revisão foi encerrada ape
nas em abril deste ano.

No entanto, a juíza Eliane Alfre
do Cardoso Luiz extinguiu o pro
cesso' sem julgamento do mérito.
Ela entendeu que o procedimento'
a ser adotado pela Prefeitura seria
umaAdin (Ação Direta de Inconsti
tucionalidade), como a protocolada
no TJ (Tribunal de Justiça), e não um
pedido de nulidade. "Não se está
diante de um projeto de lei, mas
sim de uma lei já aprovada, ou seja,
já existente, fato que por si só des
caracteriza uma análise preventiva
de eventual inconstitucionalidade",
afirma a sentença.

"
Deram'

prosseguimento
.

a algo que
deveria ser

reiniciado.
BENEDITO
NORONHA,

ADVOGADO DA '

PREFEITURA, SOBRE
OS TRABALHOS DA
COMISSÃO DA LOM

-�as duas tentativas da Prefei
a de impedir a aplicação

a lei, uma foi extinta pela
"'.'Justiça em primeira instân-

o

cia e outra aguarda julgamento no

Tribunal de Justiça, onde tramita
umaAdin (Ação Direta de Inconsti
tucionalidade), compedido liminar.

, A primeira ação contra a nova

LOM foi protocolada no dia 5
contra a Câmara. de Vereadores,
pedindo a nulidade da revisão da
lei,' alegando irregularidades na

comissão especial formada para
revistar o documento.

De acordo com o advogado do
Executivo, Benedito Noronha, o

processo de tramitação legislativa
da comissão apresentou vícios,
entre eles a continuidade dos tra-

"

balhos após uma reunião que de- _ Giovanni Ramos
terminou pelo seu arquivamento. giovanni@ocorreiodopovo.com.br Prefeita Cecília Konell aguarda pelo resultado da Adin no Tribunal

Prefeitura vai recorrer
ao Tribunal de Justica

o

.3

Apesar de a sentença da juí
za Alfredo Cardoso Luiz ter sido

publicada dia 6 de outubro, o

procurador da Prefeitura respon
sável pela ação, Benedito No

ronha, garante que só soube da

informação ontem. Segundo ele,
o Executivo deve recorrer da de
cisão, mas ainda não foi definido

. quando e de que forma.

Quanto àAdin (Ação Direta de
Inconstitucionalidade), ingressa
da no Tribunal de Justiça, o docu -

mento ainda não consta no site do

TJ. Segundo Noronha, a ação foi'
ingressada na última quinta-feira
e, por isso, ainda não está disponí
vel na internet. "Aguardamos pela
concessão da liminar", diz.

Até ontem à tarde, não houve

mudanças no quadro da Prefeitu
ra por causa da vigência da nova

Lei Orgânica. O Executivo garante
que não há casos de nepotismo,
exceto o de Fedra Konell, chefe de

gabinete que, segundo ela, é fun
cionária cedida do Estado' e por
isso não se enquadra na lei.

i
J

i

AULA UMA VEZ POR SEMANA 1Cursos autorizados pelo MfC.

o' .Bacharelado em Administração
.Bacharelado em Ciências Contábeis

.Bacharelauo em Serviço Social 1

INSCRiÇÕES ATÉ 16/1111(R$ 30,00) .

WWWm SS VI�com.br �

0800 64'2 5000

.Baenarelaso em Teologia

.Licenciatura em Artes Visuais
r

. Licenciatura em Ciências Biológicas
r .Licenciatura em Geografia
i'

. Licenciatura em História

.Lieenciatura em Letras - Português

.Licenciatura em Matemática

.Licenciatura em Peda!:jogia
, .Complementação em Pedagogia
.Pedagogia - Complementação em Educação Especial

.Graduação Tecnológica em Comércio Exterior

.Graduação Tecnológica ern Gestão Ambiental

.Graauação Tecnolóqica em Gestão Comercial

.Graduação Tecnológica em Gestão Financeira

.Graduação Te&rlOlógica em Gestão Pública

.Graduação Tecnológica em Gestão de Recursos Humanos

.Sraduação Tecnol'ógica em Gestão de Turismo

PIERO RAGAZZI

i

i
. UNIAISELVI1 Nenhum

- funcionário foi
exonerado na

data de ontem
em função
da vigência
dalOM, "

Mensalidade
a partir de
R$187,OO

.Graduação Iecnolóqica em Logística
, ,

.Graduação Tecnológica em Marketing

.Graduação Te€nológica em Negócios Imobiliários

.Gvaduaçã0 Tecflll!llógica em Processos Gerenciais

\ .Graduação Iecaolóqica em Segurança no Trabalho
'���'''''Ji<'�'' "'" I'" :.!oi,,,,, 'i>t!J>j.��:i>";'�jiA>m��, :��� �a.dHI':il!';j" ��.;G.;;;''ii_.<iiJ,-;<I�'t;���·'*�'�' o iil.1fiJlti�K,p#.�iUWiI;':IIi!r;iii.�!lIiiiJ;i:i;j:'Il!�'Jig

Credenciado pelo MEC. Portaria 2.686, de 02109/04 (OOU-03/09/04)

Instituição Parceira
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O
vereador Justino Pereira da Luz (PT) vai
encaminhar uma indicação às secretarias

municipal e Estadual de Educação sugerin
do que as mesmas realizem uma espécie de

censo para avaliarem as demandas de cada bairro
antes de definirem pela construção de novas esco
las ou ampliações de vagas.

_

Na avaliação de Justino, a medida é necessária

para que se evitem cenas como as registradas no

último fim-de-semana, quando em algumas esco

las as famílias precisaram praticamente pernoitar

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 19 de outubro de 2010 Política 5

ca ro I ina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
u
para conseguirem efetuar a matrícula dos filhos.

Segundo ele, além de filas na Escola Duarte Maga
lhães' na Barra do Rio Cerro, tambémhouve grande
movimento na Julius Karsten, no bairroVila Rau.

, "O censo poderá dar um direcionamento de

quais as regiões que estão crescendo mais", obser
vou o vereador, que diz ter constatado grande cres

cimento populacional também no bairro Estrada
Nova. "Apenas neste, tivemos 700 justificativas de

pessoas que estavam fora de seu domicílio eleitoral '

e ainda não transferiram o título".

, }1Ii1i

Postura 1
A executiva municipal do PSDB de Coru

pá emitiu nota oficial em relação a postura do
vereador do partido, Marcelo Ferreira, autor

.

de emenda ao projeto de lei de'parcelamen
to de solo, aumentandode 10 para 12 metros

o tamanho de frente dos lotes em que serão

construídas 30 moradias populares. Amatéria
foi aprovada com os votos dos vereadores de

oposição e abriu um "racha" no PSDB.

p ur'a2
Na nota, assinada pelo presidente do partido,

Loreano Rogério Costa, o Kutcha, o. PSDB escla
rece que o vereador "não poderá mais fazer em
nome do partido e que a sua postura não tem

respaldo da executivamunicipal". O documento
é resultado de uma reunião ocorrida sábado e

que contou com a participação de ,integrantes -

do comando estadual tucano. A posição foi ofi
cializada na presença do vereador.

Nepotislll0
O objetivo da administração municipal ao in

gressar com duas ações contra a nova Lei Orgânica
- uma delas já extinta pela Justiça, mas passível de re-/
curso - é um só: derrubar o anti-nepotismo. Ao incluir
a proibição; a Câmara fez o que deveria ter sido feito
quando da criação da lei, em 2007, que era ordinária,
formato mais suscetível a questionamentos jurídi
cos o que, mesmo assim, não ocorreu.

�'. ',FALA Aí!

( ,

A maioria dos
médicos recebe por
mês, do SUS e dos
planos de saúde,
menos que' um
cabeleireiro.
IJIR5tDENlIE- DA

fAlS5GOA,ç'A,o M1F.DlC!A.,
r}fjARAGU'Á DO'SUl.

BO.GÉRro LUIZ:
DASitVA

Disputa
o governador eleito, Raimundo Colombo

(DEM), já disse que a definição dos cargos nas

SDRs é assunto para o mês que vem. Mas, por
aqui, a briga entre e dentro dos partidos é gran
de desde o dia 4. Parece até que quem assumir

a secretaria leva junto um bilhete premiado da

mega-sena. O PMDB diz que é a bola da vez,

já que o PSDB ocupou a vaga por oito anos e o

DEM administra o município.

pras t
Além da própria inclusão na Lei Orgânica, hou

ve um encaminhamento anterior da Câmara de
Vereadores em relação ao tema. Em março último,
uma representação foi remetida à Procuradoria
Geral da Justiça para as devidas providências, com
cópias das portarias apontando os supostos casos

de nepotismo. Mas, até agora, não houve manífes
tação do Ministério Público.

-

PIERO RAGAZZI

Pesar
A Amvali (Associação dos Municípios do Vale

do Itapocu) emitiu nota de pesar pelo faleci
mento do ex-presidente da entidade, Zeferino
Kuklinski. Ele foi ex-prefeito de Massaranduba

por duas gestões (1973 -1977 e 1983 -1988)' e pre
sidiu a Associação em 1988. "Lamentamos pro
fundamente o ocorrido, e manifestamos nossos

sinceros sentimentos de pesar a família enlutada
e .ao povo massarandubense", diz a nota.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

�-----�--

���'Il:
.

Oua�de

�!f«.gu� g:w�.z.or.'m..!br.

{41j'3311-:J1'41 _fIBIIII._... �1918

·.e ',�""'.'

Passe no RH do Posto Mime Matriz em
horário comercial, deixe seu currículo
ou preencha a ficha de inscrição.

">.
Estamos contratando pessoas

com deficiência e beneficiários

reabilitados da Previdência Social.
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CHARGE

A�tO COM UMA.
túR DE (#3f.ÇA!

I

DOLErrOR

Não há O que fazer?

Li
a: reportagem publicada

dia 14 de outubro de 2010
sobre as alterações de sen

tido que serão feitas no

trânsito de Iaraguá do Sul. Nesta

reportagem, ao explicar o proble
ma do trânsito que existe na ci

dade, o responsável de trânsito e
.

transporte da Secre
taria de Obras utili
za a seguinte frase:
"Não hámuito o que
fazer, mas, às vezes,

pequenas alterações
podem colaborar".
Concordo que pe- o

quenas alterações
possam vir amelho
rar

o

alguns aspectos,
mas, sinceramen

te, a parte "não há
muito o que fazer"
me deixou profun
damente frustrado.

sárias mais vias interligando os

bairros, o centro, as rodovias, e

de mais pontes já que a cidade é
toda cortada por rios. Sem contar

é 'claro a conservação das vias,
que ao que me parece, resume
se a pintar a sinalização e tapar
buracos de qualquer forma, sem

as preocupações
e cuidados neces

sários para que os

reparos sejam efi

cientes, isso quan
do são tapados.

Não quero acre

ditar que alguém
possa realmente
dizer que "não há

o

muito o que fazer",
quando o necessá
rio chega a ser ri
diculamente óbvio.
Para o cidadão é
difícil ter que pa-

gar todos os impostos que temos
que pagar e ainda ter que convi
ver com um problema tão batido
como este sabendo que pratica
mente nad-a será feito. Já se gas
tou muito mudando o sentido
das ruas e enchendo elas de si

naleiras, masmais uma vez o que
deveria ser feito não será feito,
pois "não hámuito o que fazer".

Por favor, alguém me diga
que há sim o que fazer.

"
Paraqueos

veículos possam
trafegar são

necessárias mais
vias interligando

os bairros,
o centro, as

rodovias, e mais
pontes, já que
a cidade é toda
cortada por rios.

"

.....

Nesta mesmamatéria foi dito que
a cidade não foi projetada para
tantos veículos. É verdade!

O que me frustrou foi saber

'que aparentemente é assim que
'vai permanecer.

Alguém acredita que o a cidade
vai parar de crescer e o número de
veículos nas ruas vai diminuir?

Já que a cidade não foi proje
tada para este volume de veícu

los, quando é que alguém vai se
dar conta de que para que os veí
culos possam trafegar são neces- Edson Fischer, analista deprocessos

� J!. \ J .

EDrrORIAL

o voto verde
neutralidade anunciada pelo Partido
Verde no último domingo é um mo

tivo para José Serra comemorar. Mos
tra que Marina Silva, que muito bem

conhece Dilma Rousseff, prefere manter dis
tância da maneira petista de governar. Marina
chama a posição de indepen
dência, mas para os tucanos

essa é uma arma que não deve
ficar guardada.

Marina tem diferenças in
conciliáveis com Dilma e isso
deve ser explorado. Até por
que o voto na verde foi um
voto pela mudança, pela ética, pelo fim do
mensalão e da hipocrisia.

No debate. do último domingo, Dilma vol
tou a bater no martelo das privatizações,
mas ela se esquece de dizer que se não fosse
a privatização da telefonia, o Brasil não esta

ria batendo recordes consecutivos de vendas

de aparelhos de celulares, por exemplo. Hoje,
todo mundo tem telefone no país, o que, na

época da estatização, era um artigo de luxo. Mas,
como sempre, a candidata do governo não diz a

verdade e, já desesperada pelas pesquisas que a

mostram em queda; deixa a coerência em casa.

O segundo turno das eleições
está se aproximando e o brasilei
ro tem demonstrado até agora
que não está satisfeito com os

rumos do país. O atual governo
faz alarde quanto ao compor
tamento do país durante a cri-

se mundial e quanto ao Bolsa

Família, enquanto isso a educação continua de

lado, assim como a saúde e a segurança públi
ca. Isso sem falar em infraestrutura, com levan
tamento público mostrando que o número de
'estradas da morte' não caiu nestes oito anos de

governo Lula. Além do mais, a alternância de

poder é saudável, simboliza a democracia.

DO LEITOR

"Se eu fosse presidente"

Seeufosse

presidente, acho
que tentaria

governar o Brasil
como se fosse
aminha casa.

O
que faz um presidente? Governa o seu

país, com seriedade e justiça, pensando
no bem-estar da população, visando ao

crescimento econômico, sem sacrificar as
classes produtivas, preservando omeio-ambiente
e forçando a implantação de um modelo de pro
dução autossustentável.Um presidente deveria ter
como prioridades a saúde, a educação e a seguran
ça de seu povo. Deveria facilitar o
acesso das pequenas empresas
ao crédito com juros baixos, para
que estas pudessem se moderni
zar e crescer, contratando mais
e pagando melhor aos seus fun

cionários, além de ter condições
de concorrer em pé de igualdade
com as grandes empresas do ex

terior, cujos lucros obtidos não

ficam no Brasil.
Ser o presidente do país en

volve muito mais do que a sim

ples vontade de acertar. É necessária certa dose
de planejamento estratégico, um profundo co

nhecimento da natureza humana para que se

possa escolher bem seus auxiliares e ministros.
É preciso ter uma grande transparência, a fim de
nunca se tornar refém de seus próprios segre
dos, o que se chama atualmente de "rabo preso",
o que força o governante a aceitar indicações de
assessores unicamente pelomérito político, sem
levar em conta as reais características dos indi-

o cados. Ao mesmo tempo é necessário que se use

..... � 1 • � t :) J". � J .J ; r,' J t .: ( : j I

de uma grande dose de discrição.
Ser um presidente parece requerer do candi

dato qualidades muito acima do que é possível
a uma pessoa normal. Deve-se estar disposto a

sacrifícios muito maiores do que a maioria das

pessoas pensaria em suportar. E mesmo assim,
há um grande número de pessoas que estão bus
cando este cargo. Será que elas estão investidas

do altruísmo que deveria ser ine
rente ao cargo? Ou estão apenas
deslumbradas pelo status e o

poder que emanam deste mero

funcionário público.
Se eu fosse presidente, acho

que tentaria governar o Bra

sil como se fosse a minha casa:

pediria à minha mãe conselhos
sobre saúde; educação, religião ...
Ao meu pai, pediria conselhos
sobre economia, planejamento,
finanças... Ao meu avô, pediria

dicas sobre minas e energia, à minha avó, tudo
sobre o meio-ambiente.

Talvez a ideia degovernar o país como se fos
se uma família, não seja tão ruim. Acho até que
tem tudo para dar certo, pois em minha família
há algo que tem faltado aos nossos políticos em
qualquer esfera. Quando se governa o país com
respeito, acho que qualquer presidente pode fa
zer um excelente trabalho.

"

HenriqueSamuelHerbertHertel, estudante
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começar em novembro
Segundo acordo, município deve abrir 280 novas vagas por ano até 2012
JARAGUÁ DO SUL'

Pais à responsáveis por
alunos com idade para
frequentar a Educação Infantil
do município, atenção!

Em
novembro, ninguém pode

perder o calendário de vista.
Isso porque, a Prefeitura vai dar
a largada ao prazo de matrículas

para as concorridas vagas existentes nas
28 creches de Jaraguá do Sul. Neste ano,
elas atenderam cerca de seis mil crian

ças. Conforme Graciosa Fock, da secre

taria de Educação, em 20 l l, o número
deve se manter semelhante, pelo me
nos, no início do período letivo. ,

Quem pretende entrar na fila de es

pera deve procurar a instituição de en-

,

sino predileta entre os dias 8 e 18 de no
vembro, das 8h às 18h. Esse calendário
abrange somente os que ainda não es

tão matriculados na rede pública. O re

sultado da seleção será divulgado entre

6 e 10 de dezembro. A triagem tem como

principal critério a renda da família.
Vale lembrar que o cadastramento só

é feito com a apresentação dos seguin
tes documentos: certidão de nasci
mento da criança, folha de pagamen
to, declaração de horário de trabalho,
comprovante de residência, RG e CPF
dos pais. Cada aluno pode se inscrever
em até oito centros. Eles são indicados
no momento do preenchimento da fi
cha, não sendo necessário procurá-los
separadamente.

Já os estudantes que foram aceitos
ao longo de 2010 precisam renovar a

matrícula entre 24 e 30 do próximo mês.

INVESTIMENTOS

ePara dar continuidade ao acordo fei
to, com oMinistério Público, a Secretaria
de Educação precisa abrir, no mínimo,
280 novas vagas em 2011. Durante este

ano, a oferta extra proporcionada por
ampliações e reformas chegou a dupli
car esse número.

Porém, .segundo Graciosa Fock, as

obras continuam. A construção do Cen
tro de Educação Infantil Carla -Andrei
Emmendõrfer, no bairro Barra do Rio

Molha, está em fase de fundação. Nas
creches João Wagner, no Vieira, Marcia
Marcatto, naTifaMartins, e Onélia Kars
ten, no Jaraguá 99, os projetos ainda não
chegaram à parte física.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorraiodopovo.com.br

Geral

"
o cadastro é único,
todos vão para a

mesma fila, mas
os pais podem
indicar até oito

centros de interesse.
GRACIOSA FOCK, DIRETORA
DE EDUCAÇÃO INFANTil

"
Crianças que já são
atendidas pela rede
municipal precisam
apenas renovar o
cadastro. Em 2010,
creches tiveram
pouco mais de seis
mil estudantes

7

ENCONTRO É PARA FAMíUAS QUE RECEBEM AuxíliO DO GOVERNO

Bolsistas são convocados para evento
JARAGUÁ DO SUL materno, prevenção de doenças,

vacinação e higiene bucal. Além
disso, ainda serão esclarecidas
dúvidas quanto ao próprio auxí

lio, cadastro único, facilidades da
Conta Fácil, da Caixa Econômica
Federal, e a importância do uso

de uma caixa d'água em casa.

Para as crianças, o evento reser

va brincadeiras de pintura facial
e com giz de cera.

As pessoas atendidas pelo pro
grama Bolsa Família, em Jaraguá do
Sul, 'devem participar de atividades
educativas agendadas para esta ter
ça-feira.A expectativa dós organiza-

I 'dores é que encontro envolva, pelo,

, menos, 600 beneficiários. Ele acon-

I: ,tece em dois endereços. No Sindica-

I� to dos Trabalhadores das Indústrias

�� doVestuário, instalado na rua Fran-

� cisco' Fischer, Centro, as reuniões

�� ocorrem das 9h às llh e das 15h

�It,' às 17h. No entanto, quem preferir,
I pode procurar o salão da IgrejaMa-
f& triz São Sebastião; na Avenida Ma-
�i rechal Deodoro da Fonseca. Neste
� local, as,palestras são ministradas
I entre as 19h e 21h.

� O intuito 'da Secretaria 'de
I Desenvolvimento Social" é dar
, n dIlii

-

exp ícações acerca e temas
, I

relacionados à saúde. Os bate-

I

�'

O programa atende cerca de
12 milhões de famílias brasilei
ras. Os participantes têm renda
mensal de até R$ 140 por inte

grante. Informações a respeito
das atividades marcadas para
hoje ou referentes à solicitação
do benefício devem ser feitas

pelo telefone (47) 2106-8420.

papos envolvem informações
sobre, alimentação balanceada,

,

hortas domiciliares, aleitamento

Município tem 1,2 mil beneficiários, do Qrograma

ERR"ATA ' '"

I nformamos que o anú ncio da Concessionária
Chevrolet Emmendtirfer, publicado no último
sábado, dia 16/10/2010, continha um erro de

digitação no preço do veículo Prisma 1.4 2011.
O valor correto é R$ 29.990,00

,
473274.4444

Av, Mal. Deodoroda Fansem, 557
CI!III1o -IaragllódaSul- SC

�
..,Jl4IENOd/lFE/I
-
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Dar mesada aos filhos é um importante instrumento de educação financeira

Quanto pagar?o mundo financeiro gera dor
de cabeça para a maioria dos
adultos..Alguns não conseguem
economizar, outros gastam
demais e grande parte,' não sabe
como administrar o dinheiro.

_... ara evitar problemas como es

_.. ses, é preciso conviver e ter ex
periências com dinheiro des
de a infância. De que maneira?

Amesada é amelhor solução. Ela é um
.

valioso instrumento de educação fi
nanceira para crianças. Se bem usado
e bem calibrado, pode ser útil, resol
ver problemas, potencializar soluções
e ajudar na educação financeira.

Do ponto de vista dos filhos, amesa -

f'

da representa uma espécie de inde oen

dência econômica. Isso não sigr ifica
que ela deva suprir todas as ner essí

dades da criança, mas permitir qu � ela

passe a administrar uma determi iada

quantia, e não precise' pedir dÍJ ihei
ro para todo e qualquer gasto. COj no a

soma de dinheiro é pequena, o seu 51ho
cometerá erros, mas que não são f; itaís,

.

e logo aprenderá que o 'dinheiro, SE não

cuidado corretamente, acaba bem nais

rápido do que se pensa.
Não existe uma idade pré-estab Iecí

da para começar a dar a mesada. I'I [as é
necessário que a criança já tenha apren
dido a fazer contas e tenhanoção de' alor,
por volta dos sete anos. Assim, a criança .

vai reconhecer o que recebeu e saber
identificar se o que vai comprar terá troco
ou se vai gastar tudo. Nesta fase, o ideal é
que amesada seja semanal, pois ummês
inteiro é muito tempo para uma criança
administrar apenas uma quantia.

Outro ponto importante é estimu
lar a poupar. De acordo com o econo

mista Adernar Possamai, as crianças
I rdem fazer alguma economia e pla-
1" ejar gastos maiores em longo prazo.
" .lém de desenvolver o senso de res-

msabilidade, a administração de
urna mesada pode ensinar o quanto é
difícil fazer o dinheiro render quando
não se tem controle sobre os próprios
impulsos de consumo", ensina.

eusFi

Valores devem ser estabelecidos entre pais e filhos, para não

gerar nenhuma injustiça e desfavorecer o orçamento familiar

Dicas para começar a dar mesada ao filho:
• Evite dar mesada para crianças muito

pequenas. Como elas não compreendem
muito bem o valor das coisas, podem gastar
tudo dé uma única vez.

• Não estabeleça um valormuito alto ou
muito baixo para a mesada. Uma' criança
com muito dinheiro pode se ver estimula
da a um consumismo excessivo. Por outro
lado, um valor irrisório pode fazer com

que o filho não se sinta capaz de adminis-

trar o próprio dinheiro.
• Estabeleça. o valor da mesada junta

mente com seu filho, deixando claro quais
as despesas que o dinheiro deve cobrir e

quais serão pagas pelos pais.
•Analise qual a periodicidade mais ade-

quada para o recebimento da mesada.
.

• Valorize a boa administração do di
nheiro. O filho deve sentir que os pais es

tão atentos para a forma como ele gasta.
f'

Para quem pode dar a mesada, uma
boa dica é que os pais entrem em

contato com alguns pais dos amigos
do filho para saber -quanto as outras

crianças estão recebendo e o que elas
costumam comprar com esse dinhei
ro. Fazendo isso, o pai saberá que não
está exagerando, nem deixando seu fi
lho com muito menos do que as crian

ças que convivem com ele.
Mas o quanto pagar ao filho? Exis

,

tem sugestões de calcular o valor da
mesada a partir da idade das crianças,
atribuindo R$ 1 para cada ano de vida,
por semana. Mas essa não é uma regra
que possa se encaixar para todas as

famílias. O ideal é que haja um acordo
entre pais e filhos. .

O importante é que a mesada reflita

para as crianças o orçamento familiar.
Se a família não tem condições de dar
um valor para a criança, o ideal é que os

pais envolvam o filho nas decisões do

orçamento mesmo assim. O pai pode
sugerir para a criança que ela economi
ze na água ou na luz, por exemplo.

Se o seu filho se descontrolar, nun
ca dê um aumento. Os país não devem

complementar a mesada depois que o

valor foi definido. É pior complementar
a toda hora do que não dar. A mesada é

importante para ensinar a criança a li
dar com o dinheiro e a ter controle so

bre os- seus gastos. Se ela s� descontrola

sempre e os pais não impõem limites, a
criança fica com a noção errada de que
pode gastar tudo o que deseja, que sem
pre terá alguém para financiá-la.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Werner e o filho Cleber tentam manter a família com a

plantação de arroz, mas temem pel� nova geração

Rizi tores temem ficar
sem lucro coma colheita

"

,

Preço da saca de arroz' pode ficar abaixo da taxamínima de R$ 25,80

MASSARANDUBA

Nos campos dedicados à
rizicultura, agricultores
passam pela mesma
preocupação em quase
todas as safras.

Além
de o mercado os

cilar os preços do ar

roz constantemente,

agora as perspectivas
econômicas apresentam fatores

que indicam a queda do .valor
mínimo da saca de 50 quilos.
Conforme o presidente do Sin
dicato dos Trabalhadores Rurais

de Massaranduba, Lúcio Stolf,
a desvalorização do dólar e o

estoque elevado do alimento
combinado ao baixo preço do

'

arroz vendido nos comércios

apontam tempos árduos para a

próxima colheita, em janeiro de
2011. "A expectativa não é boa.
Tem tudo para baixar o preço
mínimo de R$ 25,80 da saca de

arroz", diz.
Nessa previsão, o superin

tendente da Cooperativa Iuriti
de Massaranduba, Silvério Or

zechowski, também confirma a

tendência de queda do preço da
saca. "O arroz pode cair para R$
23, principalmente se o dólar

continuar em queda", alerta. Na
colheita da safra de 2009/2010,
o valor oscilou entre R$ 26 eRs
30, enquanto o ideal seria R$ 35

para os produtores consegui
rem ter lucro.

E há ainda outro elemen
to que pode somar mais riscos

para o futuro da safra de arroz.

"Percebemos uma queda de
25% no

_

consumo do arroz no

Brasil nos últimos 30 anos, Hoje as

pessoas fazem suas refeições fora
de casa e muitas mulheres ingres
saram no mercado de trabalho.
A população brasileira vem cres

cendo, mas o consumo de arroz

não", observa Orzechowsk.

I S

Principal produtora de arroz
Na principal produtora de arroz do Estado, 800 famílias sobrevivem do plantio de

grãos. Emmédia, 1,3 milhão de sacas de arroz são produzidas por ano. Atualmente, a plan
tação abrange uma área de 5,7 mil hectares. Em Santa Catarina, são quase 685 mil hectares

destinados para o cultivo de arroz. A região Sul semantém à frente, na distribuição regio
nal.somando 63,6milhões de toneladas, volume 21,3% superior ao registrado em 2009.

RIZICULTOR

Diante dessa situação, a família
do rizicultorWerner Marquardt, 53
anos, se mostra muito preocupa
da. São três gerações trabalhando
nos campos de arroz, no entanto ele
acredita que será difícil o neto contí-

, nuar com os negócios na agricul
tura em função das oscilações,do
mercado. "Plantamos sem saber
o quanto vamos ganhar de lucro.
Precisamos de um preço estabeleci
do e o ideal seria R$ 35 a saca de ar
roz'" diz o filho deWerner, Cleber
Onasses Marquardt, 32 anos.

_ Apesar das condições climáti
cas terem contribuído para o cultí-

"
Plantamos sem saber o

quanto vamos ganhar de
lucro. Precisamos de um

preço estabelecido e o ideal
seria R$ 35 a sàca de arroz.

CLEBER ONASSES
MARQUARDT

"

vo,Wernerpermanece cheio de.ín
certezas até a colheita do alimento
em janeiro do próximo ano. "Pelo

menos, nessa safra o tempo está
contribuindo com a produção de

arroz, porque em 2009 foi bas
tante difícil". A famíliaMarquardt
é considerada uma produtora de
médio porte, com dez hectares
de terra em Massaranduba e ou

tros 120 hectares em Navegantes,
destinados exclusivamente para
a plantação de arroz. No final da
safra 2010/2011, 15 mil sacas de
vem ser comercializadas. -

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Safra 2010/2011 no Brasil
Nesse ano, a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar

148,9milhões de toneladas, superando em 11,1% a safra de 134milhões de toneladas

registrada em 2009, conforme os dados da nona estimativa do Levantamento Siste

mático da Produção Agrícola divulgada pelo IBGE. O volume calculado supera em

0,6% a estimativa de 148 milhões de toneladas divulgada em agosto.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Clicvai elegernova
diretoria este ano
Voluntários podem se cadastrar até o dia 26 de outubro
GUARAMIRIM

Em Guarami.rim, a
direção qu� integra
as 38 associações de
moradores está aberta
para o ingresso de
novos voluntários.

-"'o.is, o. Clic (Conselho de U

...,deres Comunítáríos)
.

con

voca a sociedade para par
ticipar do. processo. que vai

eleger representantes da população
para administrar a. entidade nos

próximos dois anos, Os concorren
tes devem se inscrever até o. dia 26 .

de outubro, na Secretaria de Agri
cultura e Pecuária da Prefeitura.

Nos doís últimos anos, o. presi
dente Charles Longhi buscou tor
nar o. Clic uma entidade voluntária
conhecida e respeitada no. muní

cípio. Ele fez o. conselho funcío
nar como porta voz da sociedade
e intermediário. da administração.
pública. Além disso, o. líder comu
nitário. diz ter sempre incentivado.
a população a realizar ações sem

depender da Prefeitura.
Nessa empreitada, as asso.cia-'

ções do. Tibagi, Ioão Pessoa e Lote
amento. Piazera foram fundadas,
além da reativação. do.s grupo.s
comunítãríos dos bairros Avaí e

Bananal do. Sul. liAs associações de
moradores organizadas podem ter

mais força do. que o. Legislativo, pois
a comunidade trabalha sem parti
do. político, religião. e classe social"
defende. Entretanto, muitas das

reivindicações defendidas pelo. Clic
ainda se arrastam e não. alcançaram
soluções práticas. A segurança no.

trânsito. da BR-280, por exemplo,
é uma batalha constante dos re

presentantes comunitários e ainda
.

deve ser amparada pela próxima
direção. voluntária, "Reívíndicamos
uma rotatória na entrada do. Gua

miranga, semáforo em frente à Fa-
. meg e principalmente a duplicação.
da BR-280. O ponto positivo é que
de agora em diante teremos um de

putado. e dois senadores que podem
ajudar a região, mas. não. podemos
esquecer de cobrar da Prefeitura".
Os interessados em seguir com as

tarefas do. Clic devem participar da
eleição. que está marcada para 3 de
novembro, às 19 horas, no. salão. pa
roquial da IgrejaMatriz SenhorBom
Jesus de Guaramirim.

PIERO RAGAZZI

Segurança no trânsito da BR-280·é uma das reivindicações da entidade

_
EDITALDE INTIMAÇÃO

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Thbelionato do Município eComarca deJaraguá doSul

Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro daFonsécan° 1589 • Telefone:

(47) 3273-2390 • Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h
Tabelionato 6riesbach

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DE 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:

. .

fé
Apontamento: 159405/2010 Sacado: ADELAIDE FREY Endereço: R CORONEL PROCOPIO GO:MES DE OliVEIRA 13 -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor:WORLD COMPANYBRASIL I E E LTDA Portador: - Espécie: DMl - N°
Titulo: 000167/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 216,66 - Vencimento: 05/09/2010

Apontamento: 159253/2010 Sacado: ALESSANDRODIEGO DASILVA Endereço: BARAODO RIOBRANCO 760 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89251-400 Credor: METALURGICAE COMERCIOMARMIL LIDA Portador: - Espécie:DMl· N'Titulo:
271SERIE1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 365,07 - Vencimento: 27/09/2010

Apontamento: 159634/2010 Sacado: CERAMIXCOM. P. MAT. C. LIDA· ME Endereço: RUA C.ARLOS EGGERT 171 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89256-330 Credor: GERMANYMETALURGIA LIDA Portador: . Espécie:DMl- N'Titulo: 52231/03
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 690,68 - Vencimento: 05/10/2010

Apontamento: 159635/2010 Sacado: CERAMIX COMERCIO DE PISOS E MAT. CONS Endereço: RUA CARLOS EGGERT
ln - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-330 Credor: GASPARZINHO DISTRIBUIDORADE MATERlAlS ELETRICOS Por
tador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 430-5/5 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.326,73 - Vencimento: 03110/2010
------.---------------------------------------------------------------------------------------------------'_------------_:._----------------

Apontamento: 159584/2010 Sacado: D OXYN CONFECCOES LIDA - ME Endereço: R. FEUCIANO BORTOUN 1431
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: ROVITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: A107623302 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 909,86 - Vencimento: 04/10/2010

Apontamento: 159591/2010 Sacado: D OXYN CONFECCOES LIDA ME Endereço: RUAFEUCIANO BORTOUNl - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor:VIATEXTIL JORDAOMORAIS Ll'DA Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo:
01Y008980/3.3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 554,18 - Vencimento: 08/09/2010 .

Apontamento: 159444/2010 Sacado: EDGEAUT. IND.LIDA Endereço:AVPREFEITOWALDEMARGRUBBA4489 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor: ISOTRON LIDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 000001087 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$1.994,20 - Vencimento: 28/09/2010

Apontamento: 159473/2010 Sacado: ENOC DE SOUZAME Endereço: RUA CARLOS EGGERT 149-3ll - VilA LALAU
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-330 Credor: EXPLOSAO DISTRIBUIDORADE AUTO PECAS LIDA Portador: - Es
pécie:DMI - N" Titulo: 24578-C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 649,08 - Vencimento: ll/08/2010

Apontamento: 159474/2010 Sacado: ENOC DE SOUZA ME Endereço: RUA CARLOS EGGERT 149-3ll - VilA LALAU
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-330 Credor: EXPLOSAO DISTRIBUIDORADEAUTO PECAS LIDA Portador: - Es
pécie: DMI - N° Titulo: 24578-B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 649,08 - Vencimento: 12/07/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_----------------_-

Apontamento: 159356/2010 Sacado: FEliPE RODRIGUES BUHR Endereço: RUA'PRESIDENTE E. PESSOA, III AP 81-
JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-100 Credor: SHOPPING SHOWLIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: L32/025
- Motivo: falta de.pagamentoValor: R$ 603,50 - Vencimento: 30/09/2010 ..

Apontamento: 159319/2010 Sacado: MANOELHEliO CORREADEANDRADE Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO
DEPAULA 1,77 - CHICODEPAULA - Jara�ádo Sul-SC - CEP: 89254-710 Credor: SANrANDERLEASINGSIAARRENDA
MENTOMERCANTIL Portador: - Espécie: CT - N°Titulo: 70007556777 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 14.033,80
- Vencimento: 14/01/2010 '

Apontamento: 159308/2010 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POlZIN -EP Endereço: R OUVIO DOMINGOS
BItUGNAGO 480 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89259-260 Credor: SCHMOlZ BICKENBACH BR I C ACOS Portador:
- Espécie:DMl- N°Titulo: 003003547 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 668,51-Vencimento: 24/09/2010

Apontamento: 159490/2010Sacado:MONTIJOCOMERCIODEALIMENTOS ITDA Endereço:RWAlIERMARQUARDT 131
SALA07 - JARAGUÃDOSUL-SC - CEP: 89259-700Credor:MOINHOROMARIZCOMIMPEXPDEPRODUIDSAllME Porta
dor: - Espécie:DMI - N°Titulo: 01205701-Motivo: falta depagamentoValor: R$llO,80 - Vencimento: 03/10/2010

Apontamento: 159660/2910 Sacado: SfOCK&CRISTOFOUNICONF FESTLIDA Endereço:RUALEOPOWOMAHNKE
46 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-510Credor:DEUClASDAMAGRINHAIND LIDA Portador: - Espé
cie: DMI - N°Titulo: 3265-D - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 444,94 - Vencimento: 27/09/2010
---------------------------------------------------- .. ---------------------- .. ------------_ .. - .. _---------------------------------------------

Apontamento: 159501/2010 Sacado:VALDffi CARDOSO Endereço: RUA JOAO PICCOU 20 - CENTRO - JARAGUÃ DO
SUL-SC - CEP: 89251-590 Credor: SAN PIETRO DISTRIBUIDORA LIDAME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 019 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$l88,OO - Vencimento: 02/10/2010

Apontamento: 159543f2010 Sacado: ZL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE Endereço: RUA ERWINO MENEGOm
869 SL 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: DEITA CABLETEL INF REP LIDA Portador: - Espécie:DMI - N"
Titulo: 00039601/C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 476,68 - Vencimento: 27/09/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 19/10/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 19 de outubro de 2010. . .

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 16
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 44/201O-FMS

Processo: 002/2010-FUJAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO JARAGUAENSE DE MEIO AMBIENTE
TIPO: menor preço por ITEM

ALTERAÇÃO'
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul através do Secretário de Administração, torna públi
co para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presencial acima: que está

promovendo alteração e inclusão no item 1.1.1 do objeto do Edital, como segue: Fica altera
da a direção mecânica para hidráulica e incluso ar condicionado. Sendo assim, e por força
do §4° do art. 21 da Lei Federal n." 8.666/93, tendo em vista as alterações modificarem as

características do objeto e conseqüentemente a formulação das propostas, esta Administra
ção Pública comunica aos interessados, que está prorrogando a data para entrega e abertura
dos Envelopes, conforme segue, conforme segue. DATA, HORA e lOCAL PARA ENTREGA
dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 08 de novembro 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 envelopes serão as 09: 15 horas
do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. O Edital Versão II
estará disponível no site www.jaraquadosul.sc.qov.br a partir do dia 21/10/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 18 de outubro de 2010.

OlIVlO·BElTRÃO JUNIOR
Secretário de Administração

Protocolo: 9150 Sacado: JOICECARDOSO CPF: 008.436.749-03 Cedente: OESACOMERCIO EREPRESENTAÇOESLIDA
CNPJ: 81.611.931/000Número doTítulo: 5599028U Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 24/09/2010 Valor: 286,85 liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$15,OO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelíonatodo Município e Comarca de Guaramirim - Christa Inge HilleWagner, Interventora

Rua 28 de Agosto n° 1918; Ed. Nexus- Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 08h30 às 12h e 13h30 às 18h

-

.

EDITALDEINTIMAÇÃO ,

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relaciona
dos, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3
dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no-mesmo prazo,
sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se

deve ao fato de ats) pessoats) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localiza
ção incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica
da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante,
tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

'

Protocolo: 8636 Sacado:ANDRIELEAPÀRECIDA LUBACHESKI PAGNOCE CPF: 071.041.179-03 Cedente:VALCANAlA
AUTO PEÇAS LIDAME CNPJ: 03.387.767/000 Número do Título: 5884002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/09/2010 Valor:
203,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$15,OO
-------------------_------------_----------------------------------------------------------------------------------------,-----------------

Protocolo: 9068 Sacado: C&S LIDA CNPJ: 11.791.089/000 Cedente: OESA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LIDA
CNPJ: 81.611.931/000 Número doTítulo: 5597051U Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO BRADESCO SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 19/09/2010 Valor: 185,06liquidação após a
intimação: R$1O,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9278 Sacado: C&S Ll'DA CNPJ: 11.791.089/000 Cedente: OESA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CNPJ: 81.611.931/000 Número doTítulo: 5605468U Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 26/09/2010 Valor: 152,40 liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 8927 Sacado: DARLEI PICKLER DA SILVA CPF: 990.154.129-87 Cedente: LUIZ ANIDNIO MORA CPF:
390.078.639-91 Número do Título: Espécie: Nota Promissória Apresentante: LUIZ ANIDNIO MORA Data Vencimento:
10/09/2010 Valor: 1.000,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 8652 Sacado: DOUGlA BAUMGAERTEL CPF: 004.480.589-60 Cedente: IMOBIIlARIA BEM VIVER LIDA
CNPJ: 04.573.125/000 Número do Título: 0.00035 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUI\RAMIRIM DataVencimento: 10/09/2010 Valor: 486,86 Liquidação após a inti
mação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9056 Sacado: FAYVIGATO DE OliVEIRA CPF: 016.617.461-01 Cedente: SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS
E FERRAMENTAS LIDACNPJ: 01.Ó56.640/000 Número do Título: ll31 9643- Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por

. Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 27/09/2010 Valor:
199,64 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 9252 Sacado: HAUNMETALURGICA LIDAME CNPJ: 01.639.148/000 Cedente: DINAMAC COMERCIO E·
MANUT. EQUIPAMENTOS HIDRAULCNPJ: 06.287.921/000 Número do Título: 0061/02 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 29/09/2010 Valor: 716,84
Liquidação após a intimação: R$lO,40, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 31.95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 9218 Sacado: JADSONRAMALHODE OUVEIRA CPF: 030.562.939-52 Cedente: COMERCIO DE PEÇASALTO
VALE LIDA CNPJ: 83.061.317/000 Número do Título: 040091 03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 28/09/2010 Valor: 1.100;00 Liquidação após a intima
ção: R$10,40, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9040 Sacado: JANDffi GUCKERT CPF: 061.519.959-37 Cedente: SECURlTYTELECOM COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS ELETCNPJ: 07.478.234/000 Número do Título: 070/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 06/09/2010 Valor: 100,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 9387 Sacado: JOICECARDOSO CPF: 008.436.749·03 Cedente: OESACOMERCIO E REPRESENTAÇOES LIDA
CNPJ: 81.6ll.931/000Número doTítulo: 5614707U Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 30/09/2010 Valor: 316,93 liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00
______________________________ .: J _

Protocolo: 9145 Sacado: nnro CESAR BARBOSA LANCH. ME CNPJ: 10.514.914/000 Cedente: OESA COMERCIO E

REPRESENTAÇOES LIDA CNPJ: 81.611.931/000 Número do Título: 5597206U Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 23/09/2010 Valor:
1.184,74 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO

.
Protocolo: 9299 Sacado: JW COMERCIO DE PNEUS LIDA CNPJ: 10.587.687/000 Cedente: UNK COMERCw.. IM
PORTADORA E EXPORTADORA LIDA CNPJ: 06.089.521/000 Número do Título: 15/� Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 05/10/2010
Valor: 1.845,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO

.

--------------------------------------------------------::;.----------------------------------------------------------------------------_----

Protocolo: 9138 Sacado: MOACIR GRIBOSKI ME CNPJ: 01.051.062/000 Cedente:W BREITKOPF COMERCIO E IN
DUSTRIA LIDA CNPJ: 82.636.754/000 Número do Título: 0000005249 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 09/08/2010 Valor: 779,17
Liquidação após ,intimação: R$10,40, Condução: R$ 66,32, Diligência:.R$ 31,95, Edital:H$15,OO
--------------------------------------------------------------------------_.--------------------------------------------------------------

Protócolo: 9331 Sacado: REPRESENTAÇOES COMERCIAIS HENSCHEL LIDA CNPJ: 08.709.085/000 Cedente: BLU
AGUACOMERCIO LIDA CNPJ: 01.804.881/000 Número doTítulo: 7305 DIFENO Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: CAIXA l;CONOMICA FEDERAL DataVencimento: 30/09/2010 Valor: 183,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 9361 Sacado: SANDRO MlITIDS ILHEO CPF: 773.888.019-87 Cedente: METALURGICA A.M. LIDA EPP
CNPJ: 85.141.026/000Número doTítulo: 55781/02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 04/10/2010 Valor: 367,00 liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15;00

Protocolo: 9330 Sacado: VIDRAÇARIA SANTO ANIDNIO ME CNPJ: 09.267.767/000 Cedente: ARf CARD LIDA
CNPJ: 05.449.347/000 Número doTítulo: 600205/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 30/09/2010 Valor: 1.960,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO

Christa IngeHiIleWagner, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ronco demotores e preocupação
\

Moradores reclamam da falta de segurança na realização do encontro que aconteceu naArena
JARAGUÁ DO SUL

Algumas vezes, um
.

evento destinado ao

entretenimento acaba
também incomodando

.

alguns espectadores.

Foi
o que aconteceu com V1!

cente Vilson Kuhn. Ele foi
atraído à Arena, no último

domingo, pela curiosidade

que sentiu ao ouvir a música e o

ronco dos carros - e resolveu con
ferir. O encontro, que aconteceu

das 9h30 às 18h, reunia motos,
chevettes e diversos outros veículos
com equipamentos de som - estes,
em suamaioria no estacionamento
da Arena. Já os chevettes, segundo
Vicente, se reuniamprincipalmente
para fazer manobras na rua parale
la, a Lourenço.Kanzler.

O fresador, que mora em uma

das ruas próximas à Arena, conta.
que as manobras arriscadas cau

saram temor .; as partes laterais
da rua, inclusive, foram danifica

das, e alguns pedaços de pneus
acabaram se soltando durante a

apresentação. "Eles aceleravam
até estourar, andavam sem pneu,
voava tudo. Um carro até perdeu
o controle, desceu a rua e acabou
batendo em umamoto que estava

estacionada, desviando por pouco
de ummenino de bicicleta que es

tava próximo", relata o morador.

Apesar de o perigo ter preocu-

pado grande parte dos vizinhos,
o gerente da Arena, Jefferson Luiz
de Oliveira, afirma que toda a do

cumentação para a realização do
evento estava regularizada. "Te
mos todos os documentos aqui,
inclusive liberação dos bombeiros,
Polícia Civil e tudo relacionado à

segurança. Os dànos são normais
e começaram a ser arrumados pe
los próprios organizadores ontem
mesmo", garante o gerente.

"
Eles aceleravam até.

estourar,andavam sem

pneu, voava tudo. Um carro

até perdeu o controle e

bateu em uma moto.

VICENTE VilSON KUHN

"
O empresário que organizou

o evento não foi encontrado até
o fechamento desta' edição. Ain
da assim, o proprietário da AGF
Serviços em Vigilância; .que ficou

responsável pela .segurança, afir
ma que a ausência de ocorrên
cias comprova o bom funciona
mento da organização. "Fizemos
um afastamento de oito metros e

isolamos com fita de segurança.
Conversamos com os policias na

ocasião e estava tudo regularizado",
. explicaAlceu Fernandes.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Danos causados à via geraram reclamação dos moradores. Organizadores do evento devem garantir conserto

RUA COMEÇOUA CEDER EM 2008 E AINDA NÃO HÁ PREVISÃO PARA OBRAS DE REPARO _

Moradores temem desmoronamento pela chuva
Em 2008, uma parte lateral da

rua São Miguel, no bairro Três Rios
do Sul, cedeu com a força das chu
vas. Dois anos depois, além de o

problema não. ter sido resolvido, a
parte transitável da via foi reduzi-

.
da àmetade - e segundo os mora

dores, a situação ficamais precária'
a cada período de chuva.

Até o momento, quatro con-
'.

tatos já foram feitos com'� Prefei
tura. "Em 2008 existiam lugares
.muito piores, então tivemos pa
ciência. Em 2009 tentamos três

vezes, e novamente em março
deste ano. Se nada for feito, va
mos fechar a rua", alerta a autô
noma Mari Regiane Gomes Bit

tencourt, moradora do número
25 da rua São Miguel.

A Defesa Civil teria visitado a

via algumas vezes, classifican
do-a como área de risco. Segun
do Mari, a única ação .concreta
teria sido a colocação de uma

cerca de madeira, para evitar

q�e os pedestres se aproximem
do barranco que surgiu com os

desmoronamentos.

"A Defesa Civil avisou, inclusi
ve' que a terravai caindo por baixo
do asfalto, e pode ceder, sem con

tar que a rua é de bastante movi
mento. O dono do lote que fica na

frente resolveu nem construir por
medo de que o desmoronamento
continue e a casa acabe caindo",
conta a autônoma.

O secretário de Obras, Valdir
Bordin, afirma que seria necessá
rio colocarummuro de contenção
no local, o que é inviável pelo alto
custo da obra. "Fizemos proteção,
as medidas de segurança, agora a

.

questão é mais estética. Está es

tabilizado, e temos outras priori
dades no momento", explica. Não
há previsão para que as obras ini
ciem, e o secretário não soube pre
cisar quanto custaria a colocação
domuro de contenção.

Moradores esperam
uma solução desde
2008, situação piora

a cada chuva
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. Feliçidades aps
'noiv()s Cristina
Luye Marcelo
H. de Oliveira:
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Universo TPM

Elijane Jung
Bendito· tênis

Todo
mundo malhando, so

frendo para estar em forma
no verão. I�a?ine então com
prar um tenrs que promete

tonificar pernas e glúteos, sem neces

sariamente precisar de uma esteira
ou de uma bicicleta. O tênis Reetone
da Reebook é o tal milagroso. Não é
um lançamento super recente, mas
eu ainda devia esse toque aqui na
coluna. Claro que, se o tênis levanta

bumbum-endurece-perna funciona,
é outros quinhentos. Mas sabemos
bem como nós mulheres somos. Bas
tou prometer umamelhora no corpi
nho e nos tornamos a cobaia perfeita.

Mestre ·Bier
o Grupo Uniasselvi de Blumenau

abriu inscrições para um curso pra
lá de interessante. Atenção donos de

bares, restaurantes e afins (e também
bebedores experientes). O curso Téc
nico Cervejeiro é o primeiro ofertado
no sul do país e capacita os alunos para
atuar no mercado nacional de cerveja
rias. O curso inicia em novembro e vai
até setembro de 2011. No site do grupo
há mais informações sobre os professores
e as disciplinas do curso. As aulas aconte
cem nas sextas feiras à noite e nos sábados
de manhã, em Blumenau. Outras informa

ções' podem ser obtidas no fone 47 3321-:
9000 ou pelo email ass.extensao.fame
blu@uniasselvi.com.br. Que tal ser um

expert na arte de fazer cerveja?

CAMPANHA
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Nos maxióculos coloridos.

, Quanto maior, mais bonito, Ar
mações coloridas vão estar em

alta nesse verão e vale combinar
com aquele vestidinho de praia,
aquela blusinha curta e todas as

outras roupinhas que têm cara

de verão. Para quem prefere algo
mais discreto, a opção são os gi
gantes em cores neutras, aqueles
com armação em preto, marrom
e cobre. Mas ainda assim, preci
sam ser grandes. Se joga no gla
mour, meu bem!

A

ECA! ABANDONA
Essa produção'de praia, cheia de

acessórios' inadequados. Bem an

tes de chegar as férias, é só chegar
um fim desemana de sol que todo
mundo pega o caminho do mar. E
aí é que você precisa estar ligadinha
para não errar no look. Salto não

combina, nem colares e pulseiras;
nemmaquíagem completa. O que é

permitido? Rasteirinhas, acessórios
em palha e um gloss básico, Aban
dona a perua que há em você!

,ARRECADAÇÕES ATÉ 39 DE NOVEMBRO NA SEDE DO JORNAL I Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 * Horário atendimento 8h às 12h e 13b às 17b30

I·
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Nova edição do Aurélio

Já
está circulando a nova edição do Dicio

nário Aurélio, talvez o mais importante
registro linguístico da língua portugue
sa praticada no Brasil, lançado recente

mente, na Bienal do Livro de São Paulo.
É a quinta edição do mais tradicional dicio

nário da língua portuguesa no Brasil e, agora
sim, vem totalmente atualizado segundo oAcor
do Ortográfico assinado pelos
países que tem o português
como língua oficial, em vigor
por aqui desde o ano passado
e adaptado ao VOLP - Voca
bulário Ortográfico da Língua
Portuguesa, quinta edição,
publicado pelaAcademia Bra
sileira de Letras em 2009.

E muitas outras novida
des: mais ele três mil novas palavras foram

incorporadas, vocábulos de diversas áreas do
conhecimento humano (informática, biolo- .

gia, genética, medicina, culinária, botânica,
ecologia, economia, educação, moda, astro
nomia, física, engenharia, química), palavras
estrangeiras como "e-book", "pop-up", "blue
Ray", "Blue tooth" e outras, que são usadas há
bastante tempo no nosso dia a dia, mas não
constavam no dicionário. Também verbos re
sultantes de novas tecnologias de comunica-

f\

ção, como "tultar", "blogar", etc.

Na versão eletrônica do novo dicionário,
uma série de recursos ajudam a aplicar as regras
do novo Acordo Ortográfico da Língua Portu

guesa, como consulta rápida de que palavras
foram modificadas, verificação da ortografia

.

(pode-se digitar conforme a ortografia antiga e o

software traz como era antes do Acordo e como

é agora), e um Guia Rápido sobre o que mudou
na língua portuguesa com o

novoAcordo Ortográfico.
Além do mais, essa nova

edição do Aurélio, que já se

fazia mais do que necessá
ria, é uma homenagem ao

centenário do criador do
dicionário, Aurélio Buarque
de Holanda. E vem nos so

correr com segurança, no

que diz respeito às mudanças ortográficas
em vigor desde início de 2009.

O meu Aurélio é bem velhinho, tenho a

mesma edição há mais de dez anos, só estava

esperando que saísse uma atualização com a

reforma ortográfica. Ele não é barato, é bom que'
se diga, mas vale a pena: Para quem escreve, é o

companheiro inseparável, assim como também
uma boa gramática. Para quem lê também.

Que seja bem-vindo o novo Aurélio.

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com

LANÇAMENTOS

liras em Ap�ros
'

'Uffi"'dos:cineastas mais .cultuâdos da atuali�
dade, Kevin Smith é especíelstaem homenagear
grandes clássicos da cultura pop em seus traba-'
lhos, da mesma forma que Quentin Tarantino.
Aqui, ele mergulha, no universodos filmes po
liciais ao acompanhar a jornªQ8 dê um ex-tira,
que eu ãmti o' are, 'fizar o

CLIC no LEITOR

Essa cocker
cheia de
enfeites é
a Hillary.
Ela estava

descansando
depois de um
dia inteiro de
brincadeiras.
O dic é da

leitora Ariele
Cardoso.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h20, 16h40, 19h,
21h2b - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Os Vampiros que se Mordam (Leg) (15h, 17h,
19h - todos os dias) (21h - seg, ter, qui, sex)

• Tropa de Elite 2 (Dub) (21h20 - qua, sab, dom)
• Cine Breithaupt 3
• Comer, Rezar, Amar (Leg) (15h40, 18h20,
21h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, 16h3_O,
19h30, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 3
• Comer, Rezar, Amar (Leg) (19h, 21h40

- todos os dias)
• Como Cães e Gatos 2 (Dub) (13h30, 15h20,
17h10 - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h10, 16h40,
19h10, 22h - todos os dias)
• Cine Garten 2
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h40, 15h50,
18h - todos os dias) • ° Último Exorcismo (Leg)
(20h10, 22h10 - todos os dias)
• Cine Garten 3
• Gente Grande (l.eg) (14h20, 16h30,
18h40 - todos os dias)

• Wall Street (Leg) (21h15 ,

- todos os dias)

• Cine Garten 4
• Comer, Rezar, Amar (Leg) (13h30, 16h10,
19h, 21h50 - todos os dias)
• Cine Garten 5
• Nosso Lar (Dub) (14h, 21h - todos os dias)
• Os Vampiros que se Mordam (Leg)
(16h20, 18h30 - todos os dias)
• Cine Garten 6 - 3D
• .A Lenda dos Guardiões (3D - teg)
(13h, 15h10, 17h20, 19h30 - todos os dias)

• Avatar: Edição Especial (3D - Leg)
(21h40 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h10, 16h30,
19h, 22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2'
• Tropa de Elite 2 (Dub) (15h20, 17h50,
20h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Coincidências do Amor (Leg) (15h, 17h10,
19h20, 21h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Comer, Rezar, Amar (Leg) (13h20, 16h, 18h40,
21h20 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Nosso Lar (Dub) (16h40, 19h10 - todos os dias)
• Os Vampiros que se Mordam (Leg) (14h20,
21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (14h10,
16h20, 18h30 - todos os dias)

• O Último Exorcismo (Leg) (21h - todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Manuela não sabe como contar para Max que

não vai mais se casar 'com Vitor. Solano e Padre Emí
lio decifram os mapas e anotações contidas na bol
sa. Estela ameaça Solano. Mariquita afirma a Padre
Ernflio e Solano que nunca confiou em Estela. Caroço
sugere que ele e Mamed façam uma dupla de can

tores. Nancy afirma a Janaína que vai ficar com Fred.
Solano pergunta por sua avó para Aspásia. Solano
recebe uma intimação por causa da denúncia feita

por Max. Solano confronta Max e Manuela defende o

pai. Amélia pensa em Vitor. Estela é hostil com Solano.

Aspásia conta para Solano que Mariquita viajou com

Mamed. Solano tenta descobrir o destino de sua avó
com Terê. Mariquita pergunta a Tavinho e Lenita so

bre Pierina, mas não a encontra. Beatriz se emociona
ao ver a foto deixada por Mariquita em seu salão.

TI TI TI
Armandinho se declara para Desirée no meio da

festa e causa constrangimento em Stéfany, que vai
embora irritada ..Depois de Luti ter enfrentado Jacques
para defender a identidade de Victor Valentim, Jacques
sai furioso do ateliê e Ariclenes demonstra orgulho
pelo filho. Desirée ouve sem querer Jorgito ajudando
e aconselhando Armandinho e fica comovida. Aricle
nes revela que não contou nada sobre Amanda para

Jacques. Marcela tenta alertar Edgar sobre Luisa,
mas ele desconversa. Valquíria fala para Luti que
seu pai está furioso com ele. Armandinho tenta se

acertar com Stéfany, mas a maldosa arma uma ci

lada para ele. Desirée procura Jorgito e Penha avisa

que ele viajou. Armandinho surge no apartamento
das modelos para se desculpar com Desirée e recebe
conselhos de Dorínha. Help acusa Adriano de ser as

sessor de imprensa de Jacques. Suzana se rende ao

sucesso de Valentim e concorda em fazer uma grande
matéria com o espanhol na revista. Cecília faz um vesti
do de alta costura com uma cortina e o Doutor Queiroz
comenta que parece com os modelos de Victor Valen
tim. Jacques fica sabendo que Pedro aprontou com a

filha de uma de suas clientes e promete dar uma lição
no filho. Desirée chega ao Rio de Janeiro e surpreende
Jorgito. Armandinho é preso. Cecília foge da clínica.

PASSIONE

Diogo faz uma ligação misteriosa e se mostra sa

tisfeito por ter conhecido Totó. Iotó afirma que precisa
esquecer Clara. Mauro e Bete constatam que Saulo des
viava dinheiro da empresa há muito tempo. Arthurzinho
recebe uma intimação para depor. Melina questiona
Fred sobre seu suposto voo para Nova York. Jéssica
não consegue convencer Clõ a perdoar Jackie. Clara se

desculpa com Mimi e conta a sua história para ele. Totó
e Adamo conversam sobre Clara e Francesca. Agnello
recebe uma intimação e avisa ao pai que não contará
à polícia sobre o seu caso com Stela. Gerson e Sinval

procuram por Danilo nos albergues da cidade. Myrna
conta para Fred que Bete e Mauro revistaram a sala de

Saulo. Mauro eBete desconfiam que o dinheiro que Saulo
tinha no exterior foi roub�do. Kelly aconselha Clara a con

tar para Totó tudo sobre Diogo. Lorena vê Agnello chegar
à delegacia e fica ainda mais furiosa com Stela. Gerson

consegue uma pista de Danilo. Stela, Sinval, Arthurzinho
e Agnello contam a mesma história sobre o desentendi
mento que Saulo teve com o sobrihho. Clara procura Totó.
Lorena afirma ao delegado que vai contar toda a verdade.
Felícia visita Totó e se surpreende ao encontrarClara.

RIBEIRÃO DO TEMPO
A emissora não divulgou o resumo do capítulo

de terça-feira.

lO resumo dos caoítulos é de resoonsabilidade das emissoras\.
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HORÓSCOPO·
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Hoje, você 'poderá demonstrar uma

capacidade invejável para entender a

reação das pessoas a sua volta. Demonstrações
<, de afetoe um clima romântico vão alegrar seu

coração. Seu bom humor vai resolver com obje
tividade os problemas que aparecerem.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Não tenha receio de explorar o seu lado
criativo. Há boas chances de aumentar

a sua popularidade por meio do seu tra

balho. É hora de fortalecer a união. Ouvir é uma

arte e você sabe fazer isso, mas as pessoas ado

rarão que dê suas opiniões sempre ponderadas.

O
GÊMEOS

'

(21/5 a 20/06)
O astral beneficia as relações pes
soais e ainda traz empatia, sensi

bilidade e harmonia entre os pares. Use sua

intuição para captar o 'desejo dos outros. No

amor, conquistas favorecidas. A maré está a

seu favor para assuntos do coração.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Dia favorável para fazer algumas mu

danças na sua visão de mundo ou em

seus valores internos. O céu estimula

os laços de tamilia e amizade. Olhe bem para

quem vive ao seu redor e considere o quanto
isso tem ou não contribuído para o seu sucesso.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Bom dia para fazer contatos e no

vas amizades. Seu sentimento de

bem-estar emocional estará asso

ciado aos grupos com os quais aprecia es

tar. O romance vai estar nas alturas: aprovei
te! Os astros estão a favor e você vai atrair a

atenção de pessoas interessantes.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
�' Você terá maior percepção do valor
das coisas e do seu próprio valor, por

isso não perca a chance de reivindicar um

aumento ou promoção. Intensifique a convi
vência com quem ama. A qualidade do seu

trabalho vai ser colocada à prova.

LIBRA , -c,

•

(23/9 a 22/10)

? prazer pode servir de estímulo
a vida profissional. Quanto mais

envolvido estiver com seu trabalho,
maior será o seu sucesso. Um clima de paz
vai adoçar sua vida amorosa. Se o tema é ele

gância, é com você mesmo.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
ótimo dia para contar com a sua intui

ção e solidariedade. Aproveite a chance
de fazer um retiro espiritual. No roman

ce, os momentos de privacidade terão especial
ajuda dos astros. A dispersão promete companhia
e isso' pode fazer com que cometa distrações.

6AGITÁRIO(22/11 a 21/12)
Você vai demonstrar uma capacida
de invejável de entender as neces

sidades dos outros. O desejo de estar

cercado de gente favorecerá o relacionamento
com quem ama. Avalie os seus sonhos, porque
pode conquistar tudo o que deseja.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
No ponto mais alto do seu Horósco

po, o Sol aumenta a sua popularida-
de, além de torná-lo mais sensível em

relação aos outros. No romance, a sua gene
rosidade será visível hoje. Vai sentir-se mais

charmoso do que nunca.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Excelente dia para conhecer novos

lugares ou voltar a estudar. Traba

lho que exija conhecimento específico ganha
uma novo estímulo. Na paixão, o clima é de

perfeita sintonia. Há chances de recomeço e

pessoas novas circulando por perto.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
,

Este é um dia em que terá maior
, necessidade de reflexão. Evite ficar

em evidência no trabalho, pois é o momento

de agfr com discrição e suavidade em todos

os aspectos da sua vida. Aprenda a conquis
tar um objetivo para depois estabelecer outro.
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Justin Bieber
é investigado

o ídolo teen Justin Bieber está sendo investigado
por agressão a um garoto de 12 anos no Canadá,
de acordo com o TMZ. Segundo o site, o cantor teria
batido no menino durante um jogo de lasertag, uma
competição que lembra o paintball, mascom lasers.
A acusaçãofoi feita pelo pai do menino, mas a polí
cia ainda está apurando os fatos. O TMZ procurou o

representante do artista, que negou o ocorrido.

Undsay lohan
tentá fugir·

Lindsay Lohan não suportou ficar trancada e ten

tou fugir da Clínica Betty Ford, onde está em trata

mento de reabilitação, segundo a revista US Weekly.
Segundo informou uma fonte próxima-da atriz, elajá
tinha bons resultados médicos de sua reabilitação
quando de repente não conteve a vontade de be
ber uma coca-cola, e tentou chegar ao lugar onde
estavam as máquinas de refrigerantes.

DIVIRTA-SE'
,

Dieta'
Doutor, como eu faço para emagrecer?
- É simples - respondeu o médico - basta a

senhora mover a cabeça da esquerda para direita e

da direita para esquerda.
- Quantas vezes ao dia, doutor?
- Todas as vezes que lhe oferecerem comida.

I I 1..( ._. \ ..

Fiuk e Fábio Jr.
juntos na TV

Fábio Jr. e Fiuk devem
estrelar uma série espe-.

, cial de fim de ano da Rede
Globo. A série irá se ena
marTal Pai, Tal Filho e o en
redo vai girar em torno de
um cantor famoso, pai sol
teiro de um músico inician
te. "Vamos tentar preser
var ao máximo a relação
que eles têm no cotidiano,
até as brigas. Só não é rea

lity porque não colocamos
câmeras na casa deles, e
a trama é ficcional", decla
rou Mário Márcio Bandar

ra, diretor do programa.

Elba Ramalho
termina namoro

A cantora Elba Ramalho teria terminado o na

moro com o sanfoneiro Cezinha, que tocava em sua

banda, segundo informações do jornal O Globo, Elba
também teria rompido relações profissionais com o

músico, que foi substituído nos próximos shows que
ela fará em sua turnê pelo Brasil.

Fátima é filha
de Gerson

Nos próximos capítulos da novela, Passione, Fáti
ma descobrirá que é filha de Gerson: Ele, entretan
to, não sabe da existência dela. Após descobrir uma
foto de Felícia ao lado de um homem, ela e Sinval,
descobrem uma foto da mesma época de Mauro
usando aquela mesma roupa. Sinval, certo de que
o pai de Fátima é Mauro, vai procurá-lo com a foto.

Então, Mauro revela a Gerson que ele, é pai de uma

moça que ele pensava ter sido abortada por Felícia.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito

simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetirnúmeros em cada
linha e cada coluna Também
não se pode repetir números
em cadaquadrado de 3x3.
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m o a go n c a I ves@netu no. c o m .b r

Moa Gonçalves
London

.

dois anos

Gente
bonita e cheia de astral é o que não vai faltar durante os

festejos de dos dois anos do London Pub, em outubro:A chapa
promete estar quentíssima e com o astral do verão. O-repertó
rio Chico Piermann já escolheu. Dia 21, Pagode Apogeu e mais

á linda DJ Cah Silveira, Funk Chico Dia 22, sexta-feira, show com The
Beetlhes. No sábado, dia 23, a casa vai arrebentar a boca do balão. Os
bacanas Martin Lamela e Murrphy aterrissam para sacadudir a mu
lherada, que está curtindo a "produ", para acontecer em grande estilo.
Quer mais? No domingo, Sertanejo te� Téo & Edu e Alex &Willian.

NAS RODAS
• O empresário Paulo Chiodini
está organizando uma ima viagem
inesquecível pela Rota 66.

• A belaVanessa Laurinda
_

estava solteira noWarrung
curtindo a animada festa na boa

companhia do irmão "guapo",
Betinho Prado. E foram embora

juntos. Será que o "lave" com o -

dentista 'já chegou ao final?

• Sábado, o Céu de Jaraguá
estava coberto de helicópteros.
Todos pairados em cima da casa

- do mega empresárioWandér

Weege. A turma veio curtir
o casamento do empresário
GuilhermeWeege, herdeiro do

grupo Malwee.

.

Níver
O "boníton" boa gente e gran

de músico Luciano. Sales, ex-in
tegrante da bandaInatura, hoje,
um dos braços direitos do em

presário Zéca Rausis, certamente
foi no aniversariante mais feste

jado de ontem e vai adorar sa

bei que foi lembrado. Parabéns,
amigo! O meu desejo é que sejas
plenamente feliz.

Troféus e MedaUJas
3275-4044

Villa Bella

teltora 'fiel
A leitora fiel de hoje é Sandra

Sperafico. Ela é outra querida que
acompanha a coluna todos os dias.

A bonita e antenada Luciana e André Al
ves que abriram a sua lojaVilla Bella na última
sexta-feira. As elegantes da cidade, os brotos
fashion, os homens chiques ,e quem gosta de
modacom estilo, atitude e qualidade, vão con

ferir os lançamentos que estão na loja desde
da última sexta-feira. Uma boutique do maior

gabarito da moda nacional que oferece moda ."

feminina e masculina com sofisticação e acaba
mento impecável, além de acessórios, calçados
e bolsas. Puro luxo e beleza!

Fofocódromo
As comadres estão di

zendo por que, na hora que
sair o divórcio, aquela gata

.

bem nascida casa novamen
te, com a aprovação de toda
a família. O jovem gatão
caixa altíssima conquistou o

coração da líndinha e estão
em fase grude total. Grandes
encontros!Avida segue.

'Buxixo
Acontece de tudo. Um bon vivant e caixa alta

convidou a ex-namorada para uma viagem de relax
à Curitiba. �e a namorada atual souber dessa reca- -

ída vai armar o maior barraco. Mas a ex está feliz e

apaixonada por outro. A fila anda. O saradón Alex
Carvalho e a bonita Joice Màry estão noivos. O jan
tar aconteceu no apartamento dele para poucos

'

amigos e familiares curtirem o momento da troca
das douradinhas. O amoré líndoll

carpa
Depois que saiu na site Glamu

rama que a socialite Patsy Scarpa
estaria comemorando seu níver
em jaraguá, na sexta-feira, todo
os holofotes estavam apontadoos
para o Restaurante Kantan, o mais
badalado do cidade. Foi um vai e
vem de curiosos na frente da casa,
querendo dar de frente com algu
ma personalidade. Cheers! -,

.:
.

� lt,�!"
>':��

Gostei
Fiquei feliz que os fiscais. do

Código de Postura de Iaraguá
são leitores assíduos da minha
coluna. Depois que eu registrei
que estava fazendo aniversário,
a instalação de um tapume total
mente irregular na Rua MaxWil
lhem, praticamente ocupando
toda a calçada, no fim de semana

já pude observar queo muro de

parede está sendo assentado no

lugar certo. Fora do passeio pú
blico. Bola branca.
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Alta dealimentos deve so

,Economia 17

Fatores domésticos e estrangeiros Influenciam resultado previsto para o mês de outubro

Depois de registrar quedas
seguidas nos últimos meses, .

o preço dos alimentos
voltou a subir mais do que
o esperado nas últimas
semanas.

ainda deverá registrar a

maior alta do ano no mês
de outubro, de acordo

_.. com a previsão de analis
tas do mercado, exercendo pres
são direta sobre a inflação.

.

O avanço dos preços dos ali
mentos distribuídos no país está
relacionado a fatores domésti
cos e externos. Falta de chuvas,
que comprometem pastagens,
e redução da oferta de produtos
de fornecedores como Rússia e

Ucrânia, que estão desabasteci
dos pela seca, são algumas das
razões que deverão justificar a

alta mensal de 1,58% em outu

bro, segundo projeção da LCA
Consultores.

"Este deverá ser o maior au-

mento verificado ao longo de
todo o ano, até o final de dezem
bro, com base nas nossas proje
ções. No primeiro quadrimestre
do ano, vimos que houve au

mento dos preços, atingindo o

maior pico em março. Porém, no "

segundo' quadrimestre, os pre
ços caíram mais que o esperado,
com a interferência da sazona

lidade, e, agora voltam a subir",
disse o economista da consulto
ria, Fabio Romão.

Em outubro, a previsão. da
consultoria é que o Indíce de

Preços ao Consumidores (lPCA),
considerada a "inflação oficial"
do país, do Instituto Brasileiro
de Geografia Estatística (IBGE),
fiqueem 0,57%. No mês anterior,
a variação foi de 0,45%.

ARQUIVO OCP
,

. " ' .
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Preço do trigo
no mercado

internacional
pressiona alta
do pão francês

no Brasil

Maiores vari�ções
Desde setembro, quando os

alimentos 'voltaram a ficar mais

caros, têm exercido maior pressão
sobre a aceleração do índice de in
nação as variações dos preços de

feijão, arroz, carnes em geral, mas
principalmente a bovina, frutas e

trigo. O preço alto do grão, que en
carece o tradicional pão francês,
se justifica pelo fato de o Brasil não
contar com produção suficiente

, para suprir a demanda interna, fa
zendo com que paf!:e do trigo con
sumido seja importado..

Entre agosto e setembro, o

IBGE mostrou que o grupo de
alimentos e bebidas, que exerce

a maior contribuição sobre a in

flação oficial, apresentou alta de
1,08%. Só o item carnes, por exem

plo, ficou 5,09% mais caro no mês
anterior. O avanço do índice do

grupo também teve influêricia dos
aumentos de preços de' produtos
como açúcar cristal (5,66%), óleo
de soja (5,47%) e frango (3,11%).

l
-

,PfH1�J(at,1o/f l�5tittff:ç�es,juJlrta5_ 5É__
f()�m tJrei'u,er a.'Í1!le{h()r f()�ç�q"
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In ssos estão

quase esgotados
Palestrantes renomados são convidados para
falar sobre inovação e capital humano

I

Os empresários que
pretendem renovar seus'

conhecimentos sobre
inovação e capital humano
precisam se apressar.

Isso
porque os ingressos para o 55°

Encontro Empresarial de Jaraguá
do Sul, que trará dois renomados

profissionais, estão quase esgota
dos. O evento, que acontece no gran
de teatro da Scar (Sociedade Cultura
Artístical.amanhã, está com 90% dos

ingressos comercializados.
.

Para a organização do encontro,
tanta procura se deve às atrações, já
que Clemente Nóbrega e Pedro Man

delli, dois dos consultores mais re

quisitados do mundo corporativo na

atualidade, estarão presentes.
De acordo com Jairo Becker, vice

presidente da Acijs paraAssuntos de
Desenvolvimento Empresarial, o

objetivo do encontro é proporcio
nar conhecimento aos empresá
rios da região. IIÉ um momento im

portante para que o empresariado
da região possa se atualizar e bus-

Númérosda
Schützenfest

car conhecimentos que auxiliem na

gestão de seus negócios, de modo a

torná-lo mais competitivo e profis-
sional", assinala.

.

TEMAS AEORDADOS

A palestra de Clemente Nóbrega irá
mostrar que toda empresa, indepen
dente de porte ou ramo de atividade,
pode e deve adotar a inovação como

processo e diferencial competitivo. Em
sua palestra, Pedro Mandellí irá abor
dar .

as melhores práticas 'para trans

formar o capital-humano no principal
potencializador dos negócios.

O evento começa às 19 horas, e é
voltado a empresários, executivos e

líderes de todas as áreas. As últimas
credenciais podem ser adquiridas
no Cejas (Centro Empresarial de Ia
raguá do Sul) no valor de R$ 80 (as
sociados e nucleados Acijs) e R$ 120

(público em geral). Informações e ins

crições pelo telefone (47) 3275-7017 e

no site www.encontroacijs.com.br.

.-Oébora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

A prestação de contas da
Schützenfest deve acontecer nos

próximos dias. De acordo com

o presidente da eco (Comissão
Central Organizadora), Alcides
Pavanello, os números ainda não
foram totalmente contabilizados.
"Teremos uma reunião. na tarde
de hoje (ontem) e sÓ depois vamos
revelar o resultado. Porém, essa

prestação de cont® deve ser feita
naCâmara deVereadores", explica.

O presidente também preferiu
não falar sobre a festa do próximo
ano. "Depois que fecharmos os

dados, vou entregar, o meu cargo
para prefeita. Não sabemos quem
vai ficar à frente da próxima festa e

nem o que será feito", resumiu.
Até agora, a CCO só revelou os

números de público e consumo da
Schützenfest. Mais de 48 mil pes
soas foram ao Parque de Eventos
durante'a festa. Cerca de 63mil co

pos de chope foram consumidos e

mais de 27 mil disparos foram fei
tos IlO estande de tiro..�-----iPonto de coleta em Jaraguá é na lojaOneStore,-ao lado da fábr�ca da Marisol

Marisol faz campanha para
arrecadar roupas para crianças

A Marisol, através da Rede
One Store, quer transformar o

mês das crianças em uma grande
ação social para ajudar institui
ções infantis de todo o país. Du
rante o mês de outubro, as lojas
One Store arrecadam peças de

roupas infantis, que serão doadas

para entidades selecionadas por
cada loja da rede One Store. Em

Jaraguá do Sul, o ponto de coleta
fica na rua Bernardo Dornbusch,
10400, na loja da empresa.

Além das doações de rou

pas' o regulamento, prevê a

realização de uma festa, pa
trocinada pela Marisol, para

,

a instituição indicada pela
loja que mais peças arrecadar.
.Realízada pelo segundo ano con
secutivo, a Campanha IIMês da

Criança Feliz Marisol" arrecadou
mais de 24 mil peças de roupas,

'

em 2009, que foram doadas para
aproximadamente 90 entidades
em todo- o país. A festa ficou para

a loja campeã localizada na ci
dade .de Itapira, interior de São

Paulo, beneficiando mais de 200

'crianças do Sepin (Serviço Evan

gélico de Proteção à Infância).

Além de ajudar quem precisa,
a pessoa que fizer uma doação
ganhará um brinde especial da

campanha. Asmais de 100 lojas dá
marca de 15 Estados estão partici- '

pando da arrecadação de roupas.
Para Juliano Reghini, gerente de

marketing daMarisol, a expectati
va é superar o número de doações

. da primeira edição. "Acreditamos
que pequenas' atitudes podem
transformar a vida daqueles que
recebem como também dos que,
doam. Queremos incentivar a par
ticipação do maior número possí-
vel de-pessoas" destaca, -
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Dividendos da Vale
o Conselho da Administra

ção da mineradora aprovou o

pagamento de R$ 2,89 bilhões
aos acionistas a título de divi

dendos, mesmo com o grande
plano de investimentos em cur

so. Com isto o valor em 2010 che

ga a R$ 5,09 bilhões.

Tarifa de
celular

A telefonia celular tem

atraído para o Brasil grandes
empresas que disputam par
ticipação de mercado. Isto
tem uma

-

explicação bem

simples: além de termos um

mercado bem grande e já es

tarmos com quase um celular

per capita, as tarifas que pa
gamos são as maiores entre

os países emergentes. Esta

informação está em relatório
da ONU com base em dados
da Nokia. O relatório também
revela que, enquanto no Rio
de Janeiro e em São Paulo a

taxa de penetração é até su

perior a de países desenvol
vidos, o celular ainda é um

desconhecido da população
do Maranhão e do Piauí, en
tre outros. Distorções seme-

"

lhantes às que se observam
em escala global com gran
des discrepâncias no acesso

às novas tecnologias.

Mercado Regional
,

'

.'

I
Ikarsten@netuno.com.br

touriva Karsten

lunender por
Claudia Raia

Inspirada no tema tropi
cal chie, a Lunender aposta
na diversidade de cores para
sua coleção alto

-

verão.Con
siderados os queridinhos da

estação, os vestidos soltínhos
e as batas super confortáveis,
são o ponto forte da coleção,
que também abusa de produ
tos mais fresquinhos e com a

cara do verão como blusas sem

mangas e tecidos leves. O que
não muda é a estrela da cam

panha, a global Cláudia Raia

que atravessa um momento

muito importante na carreira.

Economia 19

Vale sofre pressão
Apesar de ser uma empresa privada,

Previ e BNDES detém 61% das ações da
Vale com direito a voto. Como existem
muitas pessoas no governo interessadas
em um cargo na mesma, existe uma pres
são muito grande pata a saída do presi
dente RogerAgnelli, mas, como isto só será

possível com 67% dos votos, teriam de ser

convencidos outros investidores que, ao

que tudo indica, estão contentes com os

resultados proporcionados pela então dire
toria. Este episódio levanta duas questões

"

, importantes, pois, o governo continua com
grande participação naVale e está se bene
ficiando com o lucro proporcionado por
ela, mas, ao mesmo tempo, existemmuitas

pessoas querendo um 'espaço na admi

nistração, provavelmente, para "defender
os interesses do país". Esta é a questão
central da discussão em relação à priva
tização de empresas.

Leopoldo Leoberto Radke Fenner CPF nv 307 429600/30 e RGn° 8017819874

SSP/RS; Otto Hermann Grimm, CPF n° 417644989/68 e RG nv 721350 SSP/SC;
Marguit Carmem Goldmeyer, CPF nO 461159 510/20 e CI RG nO 7022175331 SSP/

RS; Oswald Doege, CPF n° 320.591.839/87, e RG n- 1.599.508-0JSSP/SC; Anildo
Wilbert, CPF sob n° 183.132.999/91 e RG nO 621.543-2 SSP/SC; Dari Jair Appelt,
CPF sob nO 239.7l1.340/68 e RG nO 9073475262 SSP/RS; Iosias RafaelWagner, CPF
n- 020.432.839/01 e RG n= 3.195.040�0 SSP/SC e JoãoAntunes Sant'Annada Silva,
CPF sob n- 362.183.240/87 e RG nO 5008610742.

DECLARAM sua intenção de exercer cargos de conselheiros na LUTER
PREV Entidade Luterana de Previdência Privada, com sede à Rua Luiz Mano
el Gonzaga, 450 Conj. 803/804 - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90.470-280 (CNPJ
00.795.766/0001-00), e que preenchem as condições estabelecidas nos artigos
30 e 4° da Resolução CNSP nO 136, de 05 de novembro de 2005. ESCLARECEM

que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais impugnações a presente
declaração deverão ser comunicadas diretamente ao endereço abaixo no prazo
máximo de quinze dias, contados da data destapublicação, por meio de docu
mento em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da

documentação comprobatória, observado que os declarantes poderão, na forma
da legislação em vigor, ter direito a vista do respectivo processo.

Porto Alegre/RS, 19 de outubro de 2010.

SUSEP-Superintendência de Seguros Privados
CGRAT - Coordenação-Geral de Registros e Autorizações ,

sito àAv. PresidenteVargas, n° 730 - Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP n° 20.07l-900
- Fone: (0xx21) 3233-4000

Bancos

cem &justes
Os bancos retomam a vida de

pois das greves com o desafio do
horário de verão que vai obrigar os
bancários de grande parte do país
a irem trabalhar mais cedo e fe
char mais cedo para acompanhar
o horário oficial de Brasília. O ho
rário de verão afeta avida da po
pulação demuitas maneiras, mes
mo onde não é utilizado, ou seja,
nos Estados do norte e nordeste:

LOTERIA

1 ° ' 00.078 600.000,00
2° 23.393 12.000,00
3° 58.833 9.000,00
4° 46.340 7.410,00
5° 21.553 6.000,00

34 - 55 - 67 - 72 - 77

04 � 15 - 34 - 37 - 41
49 - 51 - 61 - 63 - 67
68 - 69 - 70 - 71 - 72
81 - 84 - 86 - 97 - 99

01 - 05 - 06 - 11 - 12
13-14-16-18-19
20 - 21 - 22 - 23 - 25

15 - 17 - 35 - 42 - 47 - 48

- f)illMElIfIO SORf1fm

04 . 05 - 13 . 25 . 29 ·,37
SlfJ5l!!\j'jjij slJ'Ru:1IJ

09 . 24 - 25 - 28 . '38 - 48

INDICADORES
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ANIVERSARIANTES

linha de Fun PorGenielli Rodrigues, interina

Julimar·Pivatto
•

HÁflAS ESPOIDECUlBl (f{{AROS) mr_ itmmRmmrt!L Il:IJJ'.Im:
- Time da cidade de Cruzeiro do (.,., - fundado em 2007-por uma
Sul é o segundo mais antigo do empresa dá administração esportiva

Acre em atividade. na cidade de Anchieta (ES).

DOIS TOQUES

Interbairros I

Com um público de mais de mil pessoas, a 2a Copa Interbairros
- Taça RBN -, teve no fim de semana o primeiro jogo da decisão do tí
tulo de 2010. Apesar de u!ll OxO entre Ilha da Figueira e SantoAntônio,
quem esteve no campo da Vila Lalau não se arrependeu e viu uma

decisão de alto nível técnico e bastante equilibrada. Na disputa pelo
terceiro lugar, o Rio Molha colocou uma mão na taça. A equipe, que
era visitante, bateu aVila Lenzi por 2xL Como marcou dois gols "fora
de casa" o time joga por um empate na volta, que será no próximo
domingo, 24, também naVila Lalau .

............................................................. ; .

Downhill
O piloto de Guaramirim Edu

ardo Valer dos Santos (foto) es

teve em Ituporanga no fim de
semana e sagrou-se campeão
da 6a etapa do Catarinense de
Downhill. O atleta de 16 anos

compete na categoria júnior pela
modalidade baike full, Esta foi a

segunda vitória de Eduardo no

torneio estadual.

Volta do G-4
Automobilismo

.-_ om a rodada dupla transformada em simples, por causa da chu
va, o Campeonato Catarinense de Automobilismo de Terra não

definiucampeões no fim de semana. Melhor para os pilotos que se

.._ recuperam e piorpara os que querem decidir logo. Nq primeiro caso
está Alessandro Coelho, que faturou o segundo lugar da Stock Car Omega
e ganhou uma rodada a mais para diminuir a diferença para o primeiro.
Já Thomas Schwartz (foto), naMarcas B, está na segunda situação, venceu
mais uma vez, lidera em absoluto e poderia ter definido o título se a rodada
fosse dupla. Faltam ainda três etapas para o fim do campeonato.

A Conmebol, em reunião na

tarde de ontem, devolveu a quar-.
ta vaga na Libertadores 2011 ao

Brasileirão. Com o retorno do
G-4, o Atlético-PR, em sexto lu

gar, com 46 pontos, ficaria com

a vaga. Porém, Grêmio, também
com 46, São Paulo, Palmeiras e

Botafogo correm para ficar com a

cobiçada posição ..

. .

Pacote Básico a partir de

0+Ix509 Reais

Ballys Hotel & Casino Turistíca Superior
Base US$ 2.368, Preço para saída 22/jan .

.

Pacote Completo a partirde

0+8x582Re8is
Ballys Hotel & Casino Turistíca Superior
Base US$ 2.708, Preço para saída 22/jan
Inclui night tour, 2 tours de compras e

. ingresso para o Cirque du Soleil

•

•

•

..

. ,

•

,
•

•

•

•

•

•

•

....

Las Vegas com Los Angeles a partir,de
. ,o·�6"1:4' R�'a:�I'·S·''. -ruA I., .ça,;,

Ballys Hotel & CasinOTuristíca Superior
Omni Los Angeles Luxo

Base US$ 2.858, Pr,eço para saída 22/jan
Inclui traslado Las Vegas/Los,Angeles/LasVegas e city-tour em Los Angeles .

• Preços/por p;��oa em apartamento dÍJPI�, sujeitos
a i1lteração sem préViO aviso, Valores em dólares
convertidos em reais ,pela cotação turismo do
dia 15/10/2010 US$ 1,00 = R$ "1.72 que serão
rec:alculados pelo câmbió do dia da compra.
Oferta de lugares limitados e reservas sujeitas a

confirmação. As taxas de embarque não estão
incluídas. Financiamentos:mm cartões de crédito, .�

cheque pré-datado ou boleto bancário-. _
..

Ch,apecó - Av. Nereu Ramos,,_._ ;. 49 3322-8151 Jaraguá do Sul- Shopping Breithaupt 473055-0667
Criciúma � Av. Getúlio Vargas ,

48 2101-0303 Joinville - Garten Shopping , 47 3043-9166

Florianópolis - Beiramar Shoppinq» 48 2108-2525 Joinville - Shopping Mueller 47 2101 �1515

Florianópolis - Floripa Shopping 48 3202-9999 São José - çentro{omercial Cámpinas 48 2108-0699
Florianópolis' � Shopping Iguatemi 4821 08-6464 Tubarão - Farol Shopping, 48 3052-3102

� '-.. '"

Ô��ce5�ewww.at.tom.brlsc te (}mp�e ifl),mJJ.i:rne
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DIVUL_GAÇÃO/AVANTEESPORTES

Guarani (E) venceu Operário/Nova Geração por 3x1 fora de casa e está perto da classificação para as semifinais

R. Marechal Floriano Peixoto. nO 80 - SI4 e 5 www.magacrecl.netCentro - Jaraguá do Sul f1i;,
(Ao lado do Bradesco) �(47)3370.12231337a.'240

SEGUNDA DIVISAO

Atléticoe
Guaranyem
vantagem
Barrabaxo e Operário precisam
vencer para decidir nos pênaltis
JARAGUÁ DO SUL

Começou a ser definido
nesse fim de semana os

quatro semifinalistas do
Campeonato Jaraguaense
de Futebol Não
Profissional da Segunda
Divisão - Taça SDR.

Atlético
Independente

e Guarany vencereni
os jogos fora de casa

.

e estão a um passo da

classificação. Dois jogos foram
realizados no sábado. No campo
do Botafogo, o Atlético Indepen
dente bateu o Barrabaxo por 3xO.
Com este resultado, o rubro ne

gro do Estrada Nova joga por um
empate no jogo de volta. O Bar

rabaxo precisa vencer para forçar
a decisão da vaga nos pênaltis.

Já no campo do João Pessoa,
o Guarany surpreendeu o Ope
rário/Nova Geração por 3xl. O
alviverde do Rio da Luz joga pelo
empate na volta, enquanto que o

.

Operário/Nova' Geração precisa
vencer para forçar os pênaltis.

No domingo, foram realiza
dos outros dois jogos que termi
naram empatados: No campo d�

Cruz de Malta, Rio Cerro e Néki !

empataram em lxl. Já naVila La- J

lau, Vila Rau e Noite a Fora tam

bém, só que em 2x2. Nos dois ca
sos, o vencedor da volta carimba
o passaporte para a semifinal.

!

Um novo empate leva a decisão I

para os pênaltis. Os jogos de vol-
ta estão previamente agendados !

para o próximo fim de semana, i

23 e 24 de outubro.

ASPIRANTES

Nos aspirantes, o Roma pas
sou pelo Barrabaxo (2xl), a Néki
venceu o Rio Molha (lxO) e o

Operário/Nova Geração empa
tou com o Guarany (lxl). O jogo
entre Ponte Preta e Conti Elétrica'
não 'teve o resultado divulgado
pela LJaF·· (Liga Jaraguaense de

Futebol) 'porque a pasta com as

súmulas não havia sido entregue '

para a entidade.
.

.'

SEGUNDA, EDiÇÃO DA TERCEIRONA INICIOU COM DUAS PARTIDAS

Taça OCP começa com.muitos gols
DIVULGA ÃO/AVANTEESPORTES

JARAGUÁ DO SUL
A Taça O Correio do Povo

teve neste domingo sua ro

dada de abertura, com dóis
jogos antecipados da tercei
ra rodada. Os jogos, realiza
dos no campo do 'Flamen

go, tiveram duas' goleadas,
deixando a média de gols
do certame em 5,5 por jogo.
No primeiro, o Avaí bateu o

.

União/Vila Lenzi por 3xl.

Clenílson, do Avaí, marcou
o primeiro gol da competi
ção" aos cinco minutos do

primeiro tempo. No outro

jogo, o Flãdutra goleou o

Jaraguá por 6xl. Ambos os

jogos foram válidos pelo
Grupo A. A próxima rodada
está marcada para o próxi
mo fim de semana e a LJaF I.
(Liga Jaraguaense de Fute- Iiibol) ainda se pronunciará
sobre os confrontos .

NOVE E[JUIPES

A segunda Terceirona da
história tem nove equipes
divididas em dois grupos.
Os times jogam entre si em
turno único. As duas melho
res equipes de cada grupo
avançam à'semifinal, dispu
tada em cruzamento olím-

. pico e jogo único. A decisão
também será em apenas uma

partida. Além da Taça O Cor
reio do Povo, a' equipe ven

cedora ganhará uma vaga na

Segundona Jaraguaense.

Fladutra (E) goleou Jaraguá e contribuiu para o show de gols na abertura
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Atletismo jaraguaense fica com a prata no salto em altura
DIVULGA ÃO

Jaraguá do Sul já possui
duas medalhas em três
dias de competições da
10ª Olesc, que acontece

. em Tubarão.

Oju�o�a
João Casemiro de

Oliveira Neto ficou com

o bronze na modalidade

peso leve e o atleta Víní
cius Giordani conquistou a pra
ta no salto em altura. Ainda nas

modalidades individuais o tênis
de mesa e o xadrez devem ter

disputa por medalhas durante o

dia de hoje.
Nas coletivas, as equipes se

guem se enfrentando dentro
dos grupos. O basquete (FIM),

.

o futsal (FIM), o handebol
(F IM) e o vôlei (F IM) entram em

quadra hoje. João (O) abriu o quadro de medalhas de Jaraguá do Sul na Olesc

Pat.rocinÍo;

lüeg. o (�OIUtEI() 1)0 P( ,\-,O

EM lUIZ ALVES

Malwee empata
Após vencer o Ibirama por 4x3

sábado, a MalweelCimed voltou a

jogar pelo Estadual ontem. A equi
pe empatou com o Siderópolis em
3x3. Lucas e Jonathan abriram o

placar no primeiro tempo. Na vol
ta, Roque e Peru empataram. Io
nathan colocou aMalwee na frete.
MasAtiê deixou tudo iguãl,

EM ANÁPOllS
Brasil goleia

A seleção brasileira de futsal

goleou a Costa Rica por 8xO on

tem pelo Grand Prix de Futsal.
Falcão, que marcou duas vezes,
está a um tento de chegar ao gol
de número 300. O feito poder ser
realiiado hoje diante da Líbia, às
18h. Na estreia, o time venceu a

República Tcheca, por 9x2.

CA ,.,",w, SÉRIE t\"PE:ONAl'O BRASllElll()
CLASSIFICAÇÃO 30"RODADA

Flamengo 3xO Intemacional
Atlético-PR 2xl Goiás
Atlético-GO 2x0 Vasco
Atlético-MG 2x0 Avaí
Grêmio 2xl Cruzeiro
Guarani OxO Corinthians
Fluminense OxO Botafogo
Palmeiras lxl Ceará
Vitória 2x0 Prudente
São Paulo 4x3 Santos

31aRODADA
SÁBADO (23/10)
18h30 - Botafogo x Vitória
18h30 - Guarani x Atlético-GO

DOMINGO (24/10)
16h - Atlético-PR x Ruminense
16h - Corinthians x Palmeiras
16h - Goiás x Avaí
16h - Ceará x São Paulo
18h30 - Vasco x Flamengo
18h30 - Cruzeirox Atlético-MG
18h30 - Santos x Prudente
18h30 - Grêmio x Intemaéional

Rebaixados pala Série B

CLASSIFICAÇÃO 29"RODADA
ASA 3xl São Caetano

Ipatinga 2xl Ponte Preta
Santo André 0x2 Figueirense
Sport 3x2 Coritiba
Bahia 3xO Náutico
Paraná 2xO Brasiliense

Portuguesa 3xO Guaratinguetá
lcasa 2x3 América-MG

Bragantino 5xO América-RN
Vila Nova 3xl Duque de CaxiasPonte Preta

70 Portuguesa-· 43

80 D. de Caxias 42

90 ASA 41

100 São Caetano 40 29 1117
110 Paraná 39

120 Guaratinguetá 38
130 Náutico 37

140 Bragantino 37

150 Icasa 36

-3 ! 48,3% 30· RODADA

1 147,1% HOJE
19h30 - São Caetano x Portuguesa ,

19h30 - Guaratinguetá x lcasa
19h30 - Brasiliense x lpatinga
19h30 - Ponte Preta x Bragantino
2ih - Rgueirense x Bahia
21h - Coritiba x Vila Nova
21h50 - América-MG x ASA
21h50 - Náutico x Paraná
21h50 - América-RN xSanto André
21h50 - Duque de Caxias x sport

-2 146%
1 !448%

1
'

-4 143,7%

Rebaixados para Séne C

I

JOGOS PELO BRASil
Camboriú 6xO Videira
Hercülo Luz lxl Atlético Tubarão

Vila Lenzi 1x2 Rio Molha (3" lugar)
Ilha da Rgueira 0x0 S. Antonio (10 lugar)

• BRASILEIRÃO SÉRIE C

·QUARTAS DE FINAL
JOGOS DE IDA

Águia Marabá Oxl ABC
JOGOS DE VOLTA
Ituiutaba* OxO Chapecoense (lxl)
Paysandu 2x3 Salgueiro* (lxl)
Sábado (23/10)
17h - Criciúma x Macaé (2x3)
DOMINGO (24/10)
10h - ABC x Águia Marabá
*Classificados às semifinais e,

consequentemente, à Série B 2011.

• 68 RODADA RETURNO
AMANHÃ
20h30 - Concórdia x Próspera
20h30-PortoxJoaçaba
20h30 - Videira x Marcílio Dias
20h30 - Atlético Tubarão x Camboriú
20h30 - )W de Outubro x Hercflio Luz

• TERCElRONA JARAGUAENSE
·18RODADA

União;Vila Lenzi lx3 Avaí
Fladutra 6xi Jaraguá

.SEGUNDONAJARAGUAENSE
• QUARTAS DE RNAL - JOGOS DE IDA
TITULARES

Barrabaxo Ox3 Atlético Independente
Operário/Nova Geração lx3 Guarany
Rio Cerro ixi Néki
Vila Rau 2x2 Noite Afora

CLASSIFICAÇÃO RETURNO; Marcnio
Dias 15, Ati. Tubarão 13, Concórdia
10, Hercüío Luz 8, Próspera 7, XV de
Indaial 6, Camboriú 5, Joaçaba 2,
Porto 2 e Videira O.

Regulamento: Atlético Tubarão
conquistou o turno e se classificou

para o quadrangular final com um

ponto de bonificação. O campeão do
ret.umo e os dois melhores no índice
técnico também se garantem. .ESCOUNHAS

• SUB-11

Tupy Ox7 Flamengo
Nova Geração Ox3 Roma/MOleque
Travesso
SUB-13

TupyOxl0 Flamengo
Nova Geração lx6 Roma/
MOleque Travesso

• BRASILEIRÃO SÉRIE O
• 48 FASE - JOGOS DE IDA

JOGOS DE VOLTA
Madureira* 6x2 Operário-PR (4x2)
Araguaína* O(3)x(2)0 Uberaba (OxO)
Joinville lxlAmérica* (1x2)
Guarany-CE* 2xl Vila Aurora (2xO)
*Classificados as semifinais e,
consequentemente, à Série C 2011.

ASPIRANTES
Barrabaxo lx2 Roma

Operário/Nova Geração 1xiGuarany
Rio Molha Oxl Néki

• DMSÃO DE ACESSO
• QUADRANGULAR FINAL
Guarani lxO Caçador
Inter de Lages lx5 Caxias

• CAMPEONATO CATARINENSE
• DIVISÃO ESPECIAL
58 RODADA RETURNO

Próspera OxO )W de Outubro
Marcnio Dias 2xl Porto

Joaçaba lx 3 Concórdia

• INTERBAlRROS
• FINAL (JOGO DE IDA)Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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outraVitima
Loir Kumm pilotavamoto que bateu contra um ônibus na SC-474

DEMORAMASSARANDUBA

Um acidente entre ônibus
e motocicleta causou a

morte do motoelclísta loir
Kumm, 31 anos.

colisão aconteceu no km
27,9 daSC-474, emMassa
randuba Kumm pilotava

_U.l aHondaXI.R com pla
cas de Jaraguá do Sul quando houve
a colisão com urn ônibus çom pla
cas de Massaranduba, por volta das
9h de ontem. Ele morreu na hora.

Naquelemomento, apenas omoto
rista, Marcos Dalsóquio, 35, estava
no coletivo, mas ele não se feriu.

Kumm teve a perna esquerda
amputada e diversas fraturas pelo
corpo. Segundo a PRE (polícia Ro
doviária Estadual), as causas da co
lisão ainda não são conhecidas por
que ninguém chegou a presenciar o
acidente. O corpo dele foi retirado
do local por urna funerária de Mas
saranduba, já que faltam funcioná
rios no IML (InstitutoMédico Legal)
de Jaraguá do Sul.

Há cerca de três anos, o IML,e
os setores de Carteiras de Identi
dade deixaram de ser controlados

pela Polícia Civil e passaram a ser

responsabilidade do IGP (Institu
to Geral de Perícias). Porém, como
o efetivo é insuficiente, parte' dos
municípios são atendidos através
de parceria com a Polícia Civil. Em

Jaraguá do Sul, o policial responsá
vel pelo setor foi cedido para outro

órgão há cerca de dois meses. Com
isso, a remoção das vítimas na re

gião é feita pelo IGP de Joinville, o
que pode demorar horas em virtude
do excesso de atendimentos.

O IGP realizou concurso pú
blico em julho deste ano para pre
encher 42 vagas em todo o Estado,
sendo duas delas destinadas à ci
dade. Até o fechamento desta edi

ção o responsável pelo órgão em

Florianópolis não foi localizado

para informar quando os aprova
dos começam a trabalhar.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

PREVISÃO DO TEMPO

DIVULGAÇÃO/BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MASSARANDUBA

PRE diz que causas da batida que resultou em morte não são conhecidas

TEMPO
Es'rA.'VEl
Massa de ar seco mantém
o tempo estável no Estado.
Temperatura baixa ao

amanhecer com elevação
no decorrer do dia.
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TENOÊNCIA
Outubro termina'

.

com tempo firme
Na última semana de outubro, o

tempo permanece firme namaior par
te de Santa Catarina, com mais nuvens
no Litoral e chuva fraca no período no
turno e temperatura elevada durante a

tarde. Entre os dias 25 e 26, a passagem
de .uma frente fria pelo-Sul do Brasil

provoc� chuva pelo Estado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 13°C
MÁX: 25°C

QUARTA
MíN: goC
MÁ)(: 26°C

QUINTA
MíN: goC
MÁX: 27°C'

SEXTA

MíN: 10°C
MÁX: 27°G

6
6

\

i
I
I

\

SANTA CATARINA

Semana começa
com sol e frio .

A semana será de tempo firme
com presença de sol com algu
mas nuvens em todas as regiões
catarinenses. Na sexta-feira, deve
chover no Oeste do Estado. Tem-

peraturas amenas no começo da,
manhã e em elevação durante o

dia. Ventos de leste a nordeste,
fraco amoderado.

, SEVOCtVAI pARA.··

CANfUNHA
lempó bom, com' ;

i, pred�míniO�� �ol co� ,
.

pouca varl���q d� I'
,

nU\len� dur�nte o �Ia. I,
'

•

"emperatu� O!\S,Ia", '

entre a mínima de 'WC'
"

e amáxima de 25,oC.
'

" .

.... I

Segurança/Tempo 23

Ex-companheira
recebe ameaça

,

Um ex-marido ameaçoumatar .

a ex-companheira depois de dar
tiros contra a janela da casa dela
às i8h30 de sábado, na Estrada
Bananal do Sul, em Guararnirim.
O suspeito não foi localizado até o
fechainerito desta edição. Já na rua
Felipe Schmidt, Centro de Iaraguá,
as 21h de sábado, um homem de
29 anos, foi flagrado agredindo a

mulher. Ele reagiu à voz de prisão
e foi imobilizado à força pela PM.

Foragido tenta
, furtar bebidas
Umhomem de 28 anos foi preso

pelaPolíciaMilitar nomomento em
que tentava furtar bebidas alcoóli
cas no restauranteArweg, 'naAveni
da Prefeito Waldemar Grubba, por
volta das 7h de ontem.Ao ser flagra
do pelos seguranças do estabeleci

. mento,VilmarRocha da Silva tentou
atingi-los com urn estilete, mas foi
dominado depois de entrarem em

,

·luta corporal. Segundo a PM, du
rante a identificação do suspeito, foi
constatado que ele tinha mandado
de prisão em aberto e é considerado

foragido da penitenciária de Curiti
banos. Silva foi levado à delegacia.

I

!
/

J·ARAGuA DO SUl.. I
T.Â
13° 25°

I
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Promoções válidas até 19/10/2010. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro.
Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VEíCULOS À PARTIR DE 2006/2006 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM. Caraguá Auto Elite

Uma relação de confiança.
4732746000www.outoelite.com.br GrupoAuto Elite 40 anos de aedibirJdode,. BANCO VOLKSWAGEN
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