
Lojas de decoração
já estão preparadas
para faturar com
a proximidade do
Natal. Nas ruas,
enfeites serão
colocados no

Pequenas alterações podem
transformar o visual da casa
sem pesar muito no bolso.

Construir&Rlformar
Páginas 12e13
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Jaraguá e Schroeder
concorrem a prêmio
Ações de gestão dos municípios do Sul
do país serão avaliadas pela Fundação
Getúlio Vargas. Resultado será divulgado
em novembro. Página 6

-

'Uma verdadeira aula
sobre - competitividade
Clemente Nóbrega e Pedro Mandelli lotaram
o Teatro da Scar na noite de ontem. Palestras
abordaram a importância da inovação e da
gestão do capital humano. Página 7

DCE cobra 50% de
desconto na tarifa
Diretório Acadêmico da Unerj diz que
benefício, garantido por lei, só é concedido
para o horário da aula, comprometendo
outras atividades escolares. Página 4

A revista da murher Inteligente I

Màlwee com a

cabeça na semi
Malwee volta o foco
totalmente para a Liga, por
isso mandará o time juvenil
para Florianópolis em
partida válida pelo
Estadual. Página 22

Assalto, troca de
tiros e perseguição
Quadrilha invadiu casa

no bairro Guamiranga,
em Guaramirim, e se

escondeu em um matagal
em Massaranduba. Buscas
devem continuar na manhã
de hoje. Página 23

-.

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br '
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História do Esporte

JoséAu
redacao@ocorreiodopovo.com.br

ustoCa lioni

COLÉGIO MARISTA SÃO uns
Esporte na escola

Não
basta preparar só a mente. É preciso preparar também

o corpo para ele participar positivamente nos desafios
deste mundo de Deus. O esporte é uma das mais ricas

manifestações da vida. Contém todas as virtudes e todos
os pecados da criatura humana, dos mais sublimes aos mais subal
ternos; "Mens sana in corpore sano". É uma famosa citação latina,
do poeta romano Giovenale. Esta máxima que permeia os colégios
maristas é anterior à instalação em Jaraguá do Sul. Vem da aldeia
de LaValla, na França, quando em 1817, São Marcelino Champag
nat fundou a Congregação dos Irmãos Maristas.

Time de Futebol do colégio de 1957. Em pé: Cáscudo, Ildefonso,
Jorge Mattar, Aliberto Ewald, Rairier,Wielle, Alarico, Piazera e

Sarnir Mattar. Agachados: Sérgio Trevisan, EdgarWinter, Horst
Verch, Lourival Pereira, Mengardinha e Zico Rocha'

Na década de 40
Quando os irmãos' maristas assumiram a direção do colégio em Ia

raguá do Sul, o diretor, Irmão Daniel Celestino (10 diretor) e seus com

panheiros: Expedito Leão, Basílio Danilo e Firmino 'Basílio, de imediato
incluíram nas atividades escolares aulas de Educação Física de ótima

qualidade. Foi contratado o professorAdolfHermann Schultze que, com
a sua competência, disciplina, coragem e ética, contribuiumuito na for
mação intelectual, moral e física dos nossos jovens.

Uma grande notícia

Equipe de voleibol do Colégio Marista São Luís de 1958, ladeada pelos ,

Ir. Geraldino à esquerda - e Ir. Avelino Spada (Luís) à direita

Modalidades
múltiplas

Foram desenvolvidas ati
vidades de: futebol, voleibol,
basquete; xadrez, tênis de
mesa, ginástica e ciclismo. Em
1959, surgiu uma nova modali
dade, o futsal. Foi ali, na quadra
do colégio, que um grupo de
ex-alunos durante um feriado
criou o futsal na cidade.

Vencedores
Os alunos/atletas tornaram

se vencedores nos esportes e na

vida. Destacaram -se na déca
da de 50: Samir e Jorge Mattar,
Adolpho Mahfud, João Batista'
Rudolf (Cascudo), Norberto
Piazera, Aliberto Ewald, Alarico,
RainerWielle, Zico Rocha, Ado
lar Piske, Horst Verch, Hamil
ton Garcia, Ildefonso Hass,
Chico, Mário e Uno Voigt,
Chiquito, Elizaldo Leutprecht,
Guida Fischer, Lourival Perei
ra e tantos outros. Nos anos 60
brilharam: Douglas Stange, Zéca
Klitzke, GêNeves, Ilineu eEuchen

Radünz, Udo Wagner, Emaldo
Bartel, Henry Grandberg, Álvaro
PereiraeGuidaEmmendoerferen
tre tantos. As competições aconte
ciam coritra estabelecimentos de
ensino das cidades de Joinville,
Blumenau, Curitiba, Florianó
polis e Porto Alegre.

As competições estão de volta, anuncia eufórico o provisório).Aprimeira edição deste evento acontece
atual diretor do colégio, Evilázio 'Iombosi. Com nova rá em 2011, tendo por sede a cidade de Curitiba. Par

denominação: Olimpíada Estudantil Marista (nome 'ticiparão 15 ColégiosMarista daProvíncia Centro Sul .
• I .. # �( j '. 4' .I' _ \_'.l } "J!..!. i
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Time de Futebol
de 1958. Em pé:
Alarico, Claudio

Tomazelli,
EdgarWinter,

Piazera,
Dalagnello
e Batata.

Agachados: no
centro- Berns, .

Hamilton Garcia
e Adolar Piske

Basquete
.

do Colégio
Marista São
Luís de 1966.
Em pé: llineu
Radünz,
Douglas'

Stange, Zulu
e Brunetto.
Agachados: ,

Judeu,Zéca
Klitzke, Gên
Neves e César

. .' � - -. ,-

�
� - . _!.
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EDfTORIAL

Insaciável
crescente arrecadação de impostos
deve levar o Brasil a alcançar um
novo recorde da carga tributária
este ano. Estudo do Instituto Brasi

leiro de Planejamento Tributário (IBPT) es
tima que, ao ritmo dos nove·

----------

primeiros meses do ano, o

total de tributos pagos pelos
brasileiros deve crescer 0,7
ponto percentual sobre o ano

passado. Em valores absolu

tos, isso significará que, ao

final de 2010, cada brasileiro
terá pago, emmédia,milreais
a mais em impostos (somando os federais,
estaduais emunícipais) na comparação com
o ano passado.

Pelas contas do instituto, a arrecadação
"per capta" no Brasil atingirá a marca de
R$ 6.723,42, contra R$ 5.723,42 em 2009.
Sendo assim, o país deve fechar o ano com
uma carga tributária equivalente a 35,5 %

do PIB (Produto Interno Bruto), também
um novo recorde. O total de impostos pa
gos no país deve chegar a R$ 1 trilhão já na
próxima semana, cifra só alcançada em

meados de dezembro do ano passado.'. .

A novidade é que a arreca- .

dação dos tributos estaduais
e municipais está crescendo
no mesmo· ritmo dos federais,
que têm um impacto maior

porque representam 70% da

arrecadação total. O aumento

da arrecadação não se justifi
ca somente pelo crescimento

da economia. A arrecadação aumentou 12%
em termos reais e a economianão vai crescer
tanto assim. O·aumento em partes é justifi
cado porque no Brasil ummesmo produto é
alvo de diferentes impostos, o que se chama
de "multí-incidêncía" de tributos. Coisa que
só existe no Brasil. Fato para ser debatido
nestes últimos dias de segundo turno.

CHARGE
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DOLEfTOR

Construções e acessibilidade
uito propagado entre os pro
jetos comerciais' e espaços
públicos por todo o país, o
acesso de pessoas com ne

cessidades especiais, como idosos, ca

deirantes e obesos, por exemplo, ainda é
bastante complicado emmuitos imóveis

residenciais, principalmente nas cons-

truções mais antigas.
.

Poucos projetos contemplam a aces

sibilidade como uma de suas principais
premissas e,. ao refletir sobre isso, todos
nós em algum momento de nossas vidas

passamos ou podemos passar por um pe
ríodo em que nossamobilidade é compro
metida. Isso sem falar nos nossos parentes
com idade mais avançada. É exatamente

nesta situação que percebemos como a

arquitetura pode influir diretamente no

bem-estar e qualidade de vida.
.

Reformas aparentemente simples
revelam-se um grande problema se

não previstas no projeto inicial da obra.
Vãos e folhas de porta mais largos, es
senciais para passagem de cadeira de
rodas ou para circulação de obesos, as
sim como corredores mais amplos, que
possibilitam uma melhor circulação,
facilitam muito a vida dos moradores
se já incorporados às plantas.

Um espaço crucial para determinar
mos o nível de acessibilidade de um imó
vel são 'os banheiros. Boxes amplos e a

instalação de barras de apoio permitem

livre acesso e segurança. As bacias preci-'
sam ser instaladas mais altas para facilitar
a transição para as cadeiras de apoio.

Nos quartos o desafio já começa com
um hábito muito comum dos brasileiros
de, geralmente, construí-los no andar

superior das residências. Poucas casas

preveem a possibilidade de um quarto
no andar térreo. Para os cadeirantes já
existe uma solução que substitui a ne

cessidade da instalação de elevadores,
um sistema que acoplado à cadeira de
rodas a transporta até o andar superior.

As cozinhas são um capítulo à parte, na
maioria das vezes é necessária uma refor
ma total para conseguir adaptar o ambieri
te.As pias, bancadas e pontos de torneira
precisam sermais baixos com vãos livres
na parte inferior para a aproximação
dos cadeirantes. Apesar de regulamen
tadas por lei, boa parte das construções
recém-lançadas no país ainda não segue
os padrões de portabilidade e livre aces

so para portadores de necessidades es

peciais ou mobilidade reduzida. O gran
de desafio para arquitetos e urbanistas é
não só conscientizar os construtores da

importância de seguir os princípios da
acessibilidade, mas também encontrar

soluções viáveis para adaptar imóveis já
concluídos fora dos padrões.

PONTO DE VISTA

Por que o lulapetismo pode perder
anto o governo quanto a

oposição entendem que
a eleição no segundo tur
no será decidida pelos

dois maiores colégios eleitorais,
São Paulo e Minas Gerais, logo,
veremos todas as forças dos can -

'

dídatos sendo dirigidas para os

mesmos, pelo menos na última
semana. Mas o que realmente

pode tirar esta eleição da candi
data de Lula antes da candidata
do PT? O próprio Lula. O fato de
o povo brasileiro ter levado esta
eleição para um segundo turno

demonstra que a campanha de
Dilma baseada em Lula é desas
trosa porque não mostra o que
ela realmente é, e sim a cópia

que pretende ser.

.
Lula acreditou que bastava de

sacreditar os presidentes anteriores
e se enaltecer por conta própria, na
forçada suapropaganda, como seele
fosse omotordaeconomiabrasileira,
se tomando vítima da sua própria
retórica do crescimento e levou sua

candidata junto consigo. O esquema
que o lulapetismo adotou de levar
a população a desconfiar dos con
correntes que aí estão, com históri
co invejável de vida e realizações, é
considerar que toda a população
brasileira está longe da realidade.

A onda retórica do crescimento
econômico, incitando uma síndro
me de medo de perder as conquis
tas que vem desde antes de seu go-

vemo e não apenas pós, criou um
desconforto e a resposta foi de re-·
conhecimento de que o candidato.
da oposição também faz parte da
história das conquistas, principal-

,

mente contra a inflação. O resulta
do eleitoral, ao invés de dar razão a

Lula, deu razão a Serra.
Não somos um povo que gosta-

-

mos de incitamento ao ódio como

LUla fez em um comício em Joinville, .

pregando a extinção do DEM, embo
ra isso do mesmo não sejauma novi
dade.A campanhapersistente de que
com Serra o Brasil deixará.de crescer;
o que é uma estupidez, tem um ob

jetivo político: golpear o coração da
sua própria base eleitoral, impondo
o medo e o ódio - tiro que saiu pela

culatra Afinal o que faz um país cres- .

cer, seu povo ou seus políticos? Lula
acha que é ele e seus políticos, mui
tos envolvidos em escândalos sem a

. devida apuração, tentando calar os
meios de comunicação emmaisuma
batalha perdida, pois somos uma de
mocracia com liberdade de expres
são, que queremos preservar a todo

custo, o que deixa a esquerda apavo
rada, principalmente acorrupta.

Acampanha de Serra agora soa
como ummartelo emumsino, com
um programa de governo e de com

promissos, assegurados por uma

biografia que demonstra costumei
ramente cumprir a palavra dada.
Da outra parte apenas o continuís

mo, o cotidiano. Agora a euforia do

RenataMarques, especialista em
gerendamento deprojetospara

empreendimentos de grandes construtoras

primeiro· turno deste governo foi
subtraída e vem a preocupação; e a
preocupação com o passar dos dias
gera a ansiedade trazendo o medo
da perda da eleição no segundo
turno e, como no dito popular: Ü'

feitiço vira contra. o feiticeiro. As
novas sondagens' de intenções de
voto jámostram empate técnico, o
que confirma o temor. Aquilo que
parecia pronto, agora precisa ser

refeito: Serra poderá marcar um

golaço aos 47 minutos do segundo
'tempo (turno), e' ar? Bem, de uma

maneira ou de outra, em janeiro
Lula entregará a faixa presidencial
e desce a rampa do palácio do qual
tanto usufruiu, paraumavida como
ex-presidente emetalúrgico.

•
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E ESC

Desconto todos os dias ehorários
, r

DCE· cobra 50% de isenção na tarifa para estudantes em tempo integral
JARAGUÁ DO SUL

O estudante que precisa
se deslocar à escola fora
do horário de aula para
atividade acadêmica não
tem o beneficio do desconto
de 50P/Ó na tarifa de ônibus.

para a concessão do benefício. "Às
vezes, um aluno está matriculado
à noite, mas precisa ir à escola ou

universidade para trabalhos aca

dêmicos' consultar a biblioteca.
Não há como definir 'um horário

exato para o estudo", afirma.
Almeida. conta que conversou

com funcionários da Canarinho,
que garantiram que o desconto é

denúncia é do D�E (Dire- garantido em todos os horários nos
tório Central dos Estudan- dias de semana. "Eu uso o transpor- I

tes) da Unerj que está ini- te coletivo e sei que isso não éverda-
.

iando urna mobilização de. Emais: temos alunos, principal-
para que obenefício dameiapassa-' mente da- faculdade, que estudam

gem seja concedido em tempo inte- no sábado, pois trabalham durante
gral e não apenas no horário em que o dia de semana", explica.
o aluno estámatriculado. O DCE devé encaminhar um

Caso as negociações com a Ca- ofício à Canarinho pedindo mu

narinho, concessionária do trans- danças rio sistema e pretende
porte coletivo, não funcionem, agendar urna reunião para discutir
a entidade promete denunciar o o caso. A ação judicial poderá ser

. caso no Ministério Público, além aberta ainda em novembro, se não
de entrar com uma ação judicial houve acordo. "Em outras cidades

para que a empresa seja obrigada do Estado, como Blurnenau e Ioín
a conceder o benefício. ville, o estudante pode usaro passe

Segundo o presidente do DCE, com desconto quando quiser, até
LuísFernandoAlmeida, a legislação . nos domingos", declara.
federal e estadual que dispõe sobre

.

a gratuidade para estudantes não
especifica um horário determinado

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopov.D.coDl.llr

PIERO RAGAZZI

. Meia 'passagem hoje só é concedida aos alunos no trajeto escola-casa

o que diz a
legislaçã(l

Lei Estadual8038/1990
Art. 10 O estudante que, para

se deslocar ao estabelecimento
de ensino em que está matricu

lado, utilizar qualquer meio de

transporte fluvial, lacustre ou

marítimo, como balsa, ferry-bo
at, canoa ou similar, de proprie
dade do Estado, dos municípios
ou privada, mas que funcione

por concessão e,com fiscalização
do poder público, gozará de 50%

(cinquenta .por cento) de abati-
.

mento no valor de seus passes.

DIVULGAÇÃO

cionada pela prefeita.
A reunião de ontem discutiu,

também, outras reivindicações de
estudantes da Unerj entre elas a

.

abertura e ilumihação daRuaAfon-
80 Nicolluzi, nos fundos do centro

universitário, e a construçãode urna
ponte de ligação dos bairros Rau
e Amizade. A chefe de Gabinete se

comprometeu com as duas obras.
I� reivindicações estão nos pla

nos da Prefeitura e estarão no orça
mento de 2011. As obras da ponte
entre o Rau e o Amizade deverão

começar, até o fim do primeiro se-

mestre", adianta Fedra. /

Presidente do DCE conversou com a chefe de Gabinete ontem à tarde

Prefeitura deve participar
. de reunião com Canarinho

A prefeita Cecília Konell (DEM)
poderá estar junto na reunião que
o DCE da Unerj pretende fazer com.
a empresa Canarinho para discutir
o desconto na passagem para estu
dantes. A informação é da chefe de
Gabinete, Fedra Konell, que se teu-

, niu com o presidente do DCE; LUís
FernandoAlmeida, ontem à tarde.

Segundo Fedrá, a Prefeitura
também precisa discutir com a

concessionária do transporte co

letivo a aplicação de urna lei mu
nicipal que oferece gratuidade nas

passagens para acompanhantes
de deficientes, recentemente san-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Carolina Tomaselli
carol i na@ocorreiodopovo.com.br

II

I

A
participação de representantes do

poder público e entidades em sessão
voltou à discussão na tribuna da Câ
mara. Na terça-feira, a bancada do PT

teve rejeitado· um requerimento solicitando �
presença da presidente da Contracs (Confede
ração Nacional dos Trabalhadores. no Comércio
e Serviços) ,. Lucilene Binsfeld. A explanação
,seria sobre-a campanha "12 de outubro - Dia,
Nacional de Luta, pela Creche".

A votação ganhou maiores proporções porque
uma semana antes o líder' de governo, Adernar Pos
samai (DEM), fez um pedido verbal à Mesa Direto
ra para que o presidente da CCO da, Schützenfest,
Alcides Pavanello, preste contas da festa em sessão.
Pedido que foi aceito pela presidente Natália Petry
(PSB), ao defender a prestação de contas por enti
dades que recebem verbas públicas.

Possamai votou contra o requerimento do PT,
assim como os vereadores AdernarWinter (PSDB),
Amarildo Sarti (PV).Isair Maser (PR) e-Lorival De
mathê (PMDB). Ao desempatar a votação, a presi
dente lembrou da decisão de que não seria mais
aberto o uso da tribuna. Zé da Farmácia (DEM)
votou junto com a bancada petista, mais Jean Leut
precht (PC do B) e Jaime Negherbon (PMDB).

Tanto no caso de' repasses de dinheiro público,
caso da Schützenfest, ou da/falta de vagas nas cre-

.

ches, é legítima e um dever da Câmara. Mas que ela
ocorra no âmbito das comissões técnicas, até para
não encurtar o já limitado tempo para discussão e

apreciação dos projetos constantes na pauta. Con
vocações são outra história. E depois um dos vere

adores, selecionados pelo grupo, dê publicidade na
sessão, se for o caso. O que não pode é abrir espaço
na tribuna para uns e não para outros.

Aliás 1
Os vereadores deveriam aproveitar o andamento

dos trabalhos da comissão de revisão do Regimento
Interno para definir as regras do jogo nessa questão
da vinda de secretários e outros. Pelo regimento vi
gente, representantes do primeiro escalão podem
ser tanto convidados como convocados a prestar
informações, via requerimento. Já a participação de

associações e entidades é restrita às comissões. Se
não querem mais assim, quemudem.

Aliás 2
Os trabalhos da comissão de revisão do regi

mento interno não encerraram na terça-feira, 19,
como previsto. A intenção seria que tudo estivesse

pronto quando do .início da vigência da nova Lei

Orgânica. Feriados e a própria comissão processan-.
te da Schützenfest acabaram por atrasar os traba
lhos. A nova previsão é que o novo RI fique pronto e

seja votado até o fim de novembro. O grupo vem se

reunindo todas as segundas-feiras.

ARQUIVOOCP

'l as
.: Veto total do Executivo ao projeto de lei que obriga lote
adores a pavimentarem todas as vias quando o loteamen
to tiver mais de 20 unidades foi mantido pelo plenário da
Câmara. Pela manutenção do Y;�to votaram os dezvereado-

, "res, incluindo o autor da proposta; Amarildo Sarti (PV) •. 'O
vereador justificou dizendo 'que a situação já é contemplada
em outro projeto. Na mensagem do veto, a prefeita'Cecília

.

I

Kohell (DÉM) justificou que se trata de "matéria já satisfâto
. iiarnenté regulada por outra lei e modifica uma lei que não

�aiS exíste.ho mundo jurídico". :' /

:Quase 50%
Resultados divulgados ontem pelo

IBGE revelam que Guaramirim soma

"exatos 35.123 habitantes. O crescimen
to é de 47;61% em comparação com o

último censo, realizado em 2000, quan
do omunicípio tinha 29.794 habitantes.
Mas o' número pode 'ser ainda maior,
.segundo ,a equipe de instituto, que se

reuniu ontem com o prefeito Nilson

BylaardrlPMDB). As pessoas que ain
da não responderam ao questioríário
podem ser procuradas na próxima se

mana. "O contato com os recenseado-
,

res também pode ser feito através do
setor de cadastro técnico da Prefeitu
ra. O prazo para terminar o censo é no

próximo dia 31. Mais iriformações pelo
telefone 3373-5604.

Se eles são capazes de conquistar as pessoas pela voz,
também conseguirão pelos instrumentos.

DiLOMAR CAVALHEIRO, COORDENADOR DA OQUESTRA
DE CORDAS DE PEQUENOS VENCEDORES

PIERO RAGAZZI

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

Contabilidade
Consultoria Empresarial

'�.,��,
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fi AlIS�'rAS

Iaraguá eSchroeder
" .

concorrem apremio
Ações serão avaliadas pela Fundação GetúlioVargas
SCHROEDER

Jaragu� do Sul e
Schroeder estão entre
as cidades finalistas·do
"Prêmio MuniCípios que
Fazem Render Mais".

s administrações pú
blicas vencedoras vão
receber destaques e

incentivos nas promo
ções de várias ações, além de

participar de um banco de dados
servindo de exemplo para outras
cidades. A premiação está mar-

cada para 16, 17 e 18 de novem-
bro, em Joinville. Em dezembro,
aconte�e a publicação dos proje
tos vitoriosos na Revista Conjun
tura Econômica, da Fundação
Getúlio Vargas.

Na categoria dos municípios
com até 50 mil habitantes, Schro
eder disputa o prêmio com as ci
dades catarinenses de CampoAle
gre, São Domingos e Curitibanos.
Conforme o procurador da Prefei
tura de Schroeder, Daniel Mello
Massimino, as boas práticas de

gestão são avaliadas pela Funda

ção Getúlio Vargas e reconhecidas
como projetosmodelos e eficazes.

Massimino destaca algumas
ações desenvolvidas em Schroe
der, como programas de fortale
cimento dos pequenos empresá
rios e a formalização de negó_cios
por intermédio do Empreende
dor Individual e mutirão de exe

cuções fiscais em conjunto com

a promotoria pública. "Implan
tamos também o livro eletrônico
onde a Prefeitura pode acom

panhar o lançamento de notas

fiscais e o retorno tributário das

empresas para a cidade".

• Daiana Constantino
-

daianac@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTEClNO

Alguns pontos
de destaque

Schroeder entrou na lista para
concorrer ao prêmio também por
promover audiências públicas para
discussão de assuntos e decisões de -

importância para a comunidade.
Assim como por ter se mostrado
eficiente na divisão do orçamento.
"Em 2009, destinamos para edu

cação 26,15%, a saúde ficou com

18,77%, gastos com pessoal, 44,17%
e investimento com 15,18%. Schro
eder se difere de outros municípios
por destinar boaparcela de recursos
para investimentos para mover a

economia e reduzir os gastos com
pessoal", afirma Massimino. No
início da semana, a pesquisadora
Sofia Reínach, da Fundação Ge
túlio Vargas, esteve na cidade re

colhendo os últimos dados para a

concorrência do prêmio. Massimino diz que apoio ao pequeno empreendedor é um dos destaques
I

PRINCIPAIS AÇÕES SÃO VOLTADAS PARA OBRAS E EDUCAÇÃO

Jaraguá do Sul disputa com sete cidades
JARAGUÁ DO SUL

Já na categoria das cidades .

com 50 mil a 250 mil habitantes,
Iaraguá do Sul está entre os setes

finalistas da região Sul do país.
Segundo o secretário da Fazenda
da Prefeitura, José Olívio Papp, a
substituição de serviços terceiri
zados por investimentos de R$ 6
milhões na compra de maquiná
rios e a atualização da plantas ge
néricas para a cobrança do IPTU
sinalizam práticas eficientes.

Ainn:::l () �prrptfíri() r1p�t:::lr:::l :::I

área da educação, que recebeu
um programa de controle efetivo
de matrículas e vagas, além dos
bons resultados no Ideb (Índice
de Desenvolvimento da Educa

ção Básica), em 2009, quando o

município alcançou nota 5,5.
"Nossos conselhos munici

pais também funcionam como

instrumento auxiliar da admi

nistração pública na tomada
de decisões com pessoas in
dicadas pela própria comuni
dade e também o-elo zoverno".

complementa.
O "Prêmio Municípios que

Fazem Render Mais" é uma ini
ciativa da Associação Empresa
rial de Joinville, Associação Co
mercial do Paraná, Associação
Comercial de Porto Alegre, Fe

deração das Associações Comer
ciais e de Serviços do Rio Grande
do Sul, Federação das Associa

ções Comerciais e Empresariais
do Estado do Paraná, Federação
das Associações Empresariais de
Santa Catarina e Sistema Fiesc.

.EDUARDO MONTECINO

Promotoria quer regularização da venda de carnes e frios

Comerciantes se reúnem
na próxima quarta-feira

GUARAMIRIM
A discussão sobre a regula

rização da venda de produtos
de origem animal vai render
mais uma reunião em Guara
mirim. Pois, o encontro dos

responsáveis pelos setores de
vendas de carnes e frios on

tem não foi suficiente para es

clarecer todas as dúvidas dos
'comerciantes.

Portanto, outra reunião.
acontece na próxima quarta
feira (27), às 8h, na Câmara de
Vereadores. Segundo a vete

rinária da Secretaria de Agri
cultura, Denise Thum, prazos,
normas, interpretação da le

gislação .e outros questiona-

mentos serão repassados no

próximo encontro.

Os prazos para a regula
rização da venda e armaze

namento dos produtos ainda
não foram definidos. Cerca
'de .30 pessoas participaram
da reunião, "As leis já existem,

"""'

mas queremos que os merca

dos se enquadrem para saber
o como manter os alimentos,
diz Denise".

ACIDENTE

Caminhão tomba na SC-474··
EDUARDO MONTECINO

IVI· ais de33 toneladas de trigo-fo."ram_perdidas após o tombamentode um caminhão que transportava a carga no km 56,S da se- .

474, em Massaraliduqa, por volta das 8h de ontem. De acordo
com aPRE. (fo,lícia Rodoviária EstadÍJ�l), Ómotorista OsvaldQ Pedro .

da R?sa��gl��Os;'disse que um auto�Óve��efla c�rtad� a fréhte. ��
,."

Caminha0 em uma curva. O condutor sofreu apenas feramentos leves.
,

�: 'h'�
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Nóbrega falou sobre a importância de as empresas saberem se diferenciar

EN N R E P E RIAI_

"Inovação é a
busca de novas .

oportunidades"
Clemente Nóbrega e Pedro Mandelli
realizaram palestra no palco da Scar
JARAGUÁ DO SUL

üelsrenemados
palestrantes
compartilharam
conhecimentos sobre
inovação e capital humano.

a noite de ontem, o 55°

Encontro Empresarial de
Jaraguá do Sul trouxe ao

palco da Scar (Socieda
de Cultura Artística) Clemente

Nóbrega e Pedro Mandelli, que
estão entre os mais requisitados
consultores do mundo corpora
tivo no Brasil. O presidente da

Acijs (Associação Empresarial de
Iaraguá do Sul), Durval Marcatto
Júnior, destacou a importância
dos temas, que vêm ao encontro

de realidades que as empresas vi
venciam no dia a dia.

"Há um risco eminente de ter

mosum apagão de pessoaspor falta

de investimentos em qualificação
no país. Por outro lado, no campo
da inovação épreciso umesforço do
setor produtivo e do governo para
dar suporte ao crescimento da ativi
dade econômica", ressaltou.

-

primeiro palestrante a. se

apresentar, Clemente Nóbrega
mostrou que toda a empresa, in

dependente de porte ou ramo de
atividade, pode e deve adotar a

inovação como processo e dife
rencial competitivo - ajudando a

criar novos produtos ou aperfeiço
ando os que já existem.

"Hoje, para que as empresa se

diferenciem umas das outras, elas

precisam inovar. E inovação se faz.
buscando oportunidades e enten
dendo o que os clientes desejam.
A ideia de que inovação é para
poucos, que é coisa de gênio, está
errada", garantiu.

• Daiane langhellni
daiane@ocorrelodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Geral 7

Capital humano está entreas
peças-chaves do crescimento

"Numa economia global, não

podemos ser mono, temos de
ser multi. O profissionalquenão
tem perspectivas de crescimento
numa econorma que cresce em

ritmo tão acelerado está fora do

jogo", acrescentou.

Mandelli disse que preparo é
fundamental na-era globalizada

ESTADO DE SANTA CATARINA

:-:�, I PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
. /��,) Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Caixa Postal 01 -

::��!I!1��] Fone/fax: (47) 3374-1191 - 89275-000 - SCHROEDER/SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

I ERRATA DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS pARA
COMPRAS E SERViÇOS N°. 09/2010 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 161/2010-PMS -

TIPO: TÉCNICA E PREÇO
O Prefeito Municipal em exercício no uso de suas atribuições torna públi

co, para conhecimento dos interessados errata de itens referente ao Edital de
Tomada de Preços nO. 09/2010-PMS, para contratação de empresa especializada
para informatização da Administração Pública Municipal, exceto Câmara de Ve-

. readores, através de locação dos sistemas abaixo relacionados, específicos para
gestão pública municipal, com instalação, implantação e treinamento, já inclusas.

alterações legais e manutenções corretivas se houverem, e incluindo a migração
de todos os dados dos sistemas ora em uso, ficando assim determinado:

Leia-se:
DO PREÂMBULO:
A Prefeitura Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, situada na :

Rua Marechal Castelo Branco, 3.201, representada para todos os fins de direito '

pelo seu Prefeito Municipal, senhor Felipe Voigt, torna público, para conhecimento •

dos interessados que, observadas as disposições da Lei Federal n. 8.666,.de 2j .

de junho de 1993 e alterações posteriores, Comissão Permanente de Licitações de
acordo com a Portaria nO. 3.521/2010, de 04 de maio de 2010, fará realizar ücítação
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, com adjudicação porTÉCNICA E PREÇO
com as condições e especificações constantes no presente edital.

.

XII - DO JULGAMENTO:
12.1. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a melhor proposta

de técnica e preço do objeto desta licitação.
-

.

( ... ) .

12.9.2.1 - As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela co- :
missão, que fará a classificação por técnica e preço.

Schroeder, 21 de outubro de 2010 .

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

As melhores práticas para
transformar o capital humano
no principal potencializador dos
negócios foi o assunto abordado

.,

por Pedro Mandelli. De acor

do com ele, é fundamental as

empresas e os trabalhadores
se adaptarem às exigências do
mercado globalizado, sob o riso,
co de perderem a perspectiva
de crescimento e competitivi
dade profissional.

"Numa economia que cresce

8%, falta mão-de-obra qualifi
cada em todos os níveis. Para

que isso não acontecesse, as

empresas deveriam se anteci

par e investir em preparo e trei

namento, para que elas um dia
não tivessem o custo da falta da
venda. É como se 100 pessoas
entrassem em uma loja que tem
apenas um vendedor; no final,
haveria 99 vendas não realiza

das", comparou.
Ele ressaltou a necessidade de

o profissional estar capacitado
\

para as mais diversas atividades.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ATALINO JACONTAGIA
. \

Lojas de decoração apostam na criatividade para encantar clientes neste fim de ano
JARAGUÁ DO SUL

A contagem regressiva
para a data mais
importante do ano

começou. Pelo menos para
o comércio que aposta
nos artigos natalinos para
movimentar as vendas
neste fim de ano.

IDI.... ara quem caminha pelas
___

ruas centrais 'dei cidade,
as vitrines, principal-
mente das lojas de de

coração; não' passam' desperce
bidas. As tradicionais árvores de

Natal, acompanhadas de guir-
.
landas, bolas, luzes, velas" sinos
"e, é claro, dos papais-noéis, to-.
mam conta das prateleiras.

.

Para os artesãos Paulo Guima
rães e René Manske, esta é a me

lhor época do ano. Proprietários
de um atelier no Centro, eles espe
ram um incremento de até 300%
nas vendas, em relação aos demais
meses do ano. "E comparado com

.

o ano passado, estimamos um au

mento de 50%. Trabalhamos em

cima destameta", revela Paulo.
Paraatíngír esses valores, os es

pecialistas em patchwork apostam

em serviços diferenciados. "Nós
vamos até a casa do cliente e mon

tarnos a árvore. Também é possível
trazer um enfeite do ano passado,
por exemplo, que a gente recicla e

transforma", sugere. No atelier, as
árvores decoradas podem custar

entre R$ 90 e R$ 800. Já as guirlan
das variam entre R$ 40 e R$ 130'.

Mas, com criatividade, é pos
sível obter uma boa decoração
sem gastar muito, garante Paulo.
Uma dica é utilizar uma vela que
a pessoa já tem em casa, e acres
centar laços natalinos. As cores

mais indicadas são vermelho,
verde e dourado. "Não se deve
misturar muitas cores: E nunca

usar prata com dourado na mes

ma peça", orienta.
Em lojas populares, como as

de preço único, é possível en
centrar bolas para enfeitar as

árvores de Natal a partir de R$ 2

(pacote com nove bolinhas). Já �s .

bolas maiores e decoradas saem

por R$ 7 (pacote com três). "Vale
lembrar ainda que itens como a

barba de velho e a pinha ficam
muito bonitos na decoração na

talina e estão disponíveis de gra
ça' na natureza", destaca.

f·\

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Artigos de decoração já tomam conta das lojas e espalham o clima do Natal

Aprenda a
fazer um.

•

arranjO
Para quem quiser con

feccionar em casa um enfeite
.

de Natal, Paulo garante que
é possível utilizar materiais

. simples e até reaproveitar
outros. "Velas, pratos, laços,
bolas e recipientes de vidro

podem ser usados", orienta.
Para quem for instalar luzes
de Natal na árvore, a dica' é

optar por marcas que conte

nham o selo dó Inmetro,
.

Apedido de nossaequipe,
Paulo confeccionou um en

feite natalino simples e bara
to quepode ser feitopor qual
quer pessoa.Você vai precisar
de um pedaço de festão, que
deve ser envolto em umavela

(de preferência vermelha).'
Acrescente um enfeite nata-

.

Mo, pode ser' uma flor, um
sino, um anjo ou um papai
noel e decore ainda com duas
bolas vermelhas. Com um

custoaproximado de R$ 20, a
peça que irá decorar a casa e

espalhar o.clima do Natal en
tre a família está pronta.

ENTIDADES VÃO INVESTIR R$ 350MIL PARA DECORAR AS RUAS DA CIDADE

'Cheirinho de Natal' no Shopping Breithaupt
As luzes de Natal têm data cer

ta para serem acesas tanto no co

mércio de rua quanto no Shopping
Breíthaupt, De acordo com.o vice

presidente da CDL (Câmara de Di

rígentes Lojistas), Neívor Bussolaro,.

cerca de R$ 350mil serão investidos
na decoração das ruas de Jaraguá.
Um evento está programado para
o próximo dia 16, quando a decora

ção se�áiI].a�gl1fadé! p�a-:p público.
.

No mesmo âia,::est�prevista a che
gada dopapaí-noel ao Centro dací-

.

dade. "J�renios' alffilmas novidades.
I!>" ••

A chuva de neve, que foi sucesso no
ano passado, vai continuar, só que
com um cenário diferente", adianta. .

A iniciativa é da CDL, em parceria
com a Prefeitura, Sindicatos, Acijs e

Câmara deVereadores.
Aentidade também iniciano dia .

8 de novembro a promoção Natal

Premiado, A ação sorteará entre os

clientes dois carros zero quilômetro,
cinco televisores e 350 vale-com-

!
.� •

pras no valor de R$ 500.
Já o Shopping Breithaupt pro

mete mexer com os sentidos dos

consumidores. Com o tema Doce

Natal, a decoração contará com

uma cozinha, onde a "mamãe
noel" vai preparar biscoitos típicos
desta época do ano. O aroma de bis
coito deve se espalhar pelo espaço
e a personagem vai interagir com
o público, inclusive repassando re

ceitas. O shopping também realiza
a promoção Doce Natal, que sorte

ará três carros e três motos. As duas
ações iniciam dia 19 de .novembro,
mesma-data em que está'prevista a

chegada do papai-noeI.

Com uma vela e um pedaço de festão". " " "

Paulo confecciona enfeite natalino
'" ',_"' ,

.

. ":) �>! 'y' " .

�
,

,
-

\.
1 ..

C A M.P �fN H A ARRECADAÇÕES ATÉ 30 DE NOVEMBRO NA SEDE'DO JORNAL

Av. Prefeito W(ildemarGrubba, 1400
'* Horário atendimento 8h àsf12h e 13h às 17h30

E
._..,rIII'

<,-

'TER
o.
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• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

"�o
Ser um prefeito não.é tarefa fácil. Sei
das responsabilidades que teremos e

vamos tentar fazer o melhor.
fMANUEL ROB.E'RTODA SILVA, IPRfF'EITO MIRIM

"

Responsabilidade
com a educacão

. '; .:J

N IAÇÃO OlíTICA

Pequeno e decididogovernante
. Prefeito mirim diz que prete;nde lutar pela construção de escolas e bibliotecas municipais

Emanuel (com a mão no cartazl diz que sua principal bandeira é lutar pela construção de novas escolas

EX-:-prefeito mirim se despede ducargo
\.�.

- ... ,

;·C?mo um novo prefeito mirim foi eleito,
.

. bi;,s�',desPéde do carg"
,

ennerWe140 R�ió,
.

"

seôla .Marco.s'Emíl.ió( ,

.

innen, do. Hruno
, ',:' ,..' '6' "i

Estrada Nova, deixa a função. que exercia desde
2007. Quando. foi eleito; Denner estava no oitavo
ano. e-agora já-não estuda mais no. colégio pelo.
qualganhou aeleição. "Durante todo esse tempo.
que fui prefeito. mirim, eu aprendi várias coisas,

t,. .."

Comecei ª verme�mo. go.}1l0 é difícil administrar,
.��� �'tam}jé'nlM"

,

�,iy�as,1'�,çÕes);,�'
v..���.......u 'ã;' como respe�taro�oodtros, tratar todo
mundo. com igualdadé, Essas foram as maiores'
liçõ!e�", comentaDenner. o �

"

"Durante o. tempo. em que foi prefeíto, o. estu- o

,dante e seus vereadóreslévaram doctunento.�com
'daS aspropostas dq:g(UpePID1t o.muirlcípi9�te{�'

.

. âmara deVereaâores�;�gÕta estánas mãas'tl���'s'(
, para tentar colocar erh'Erâtic.a essas ideias tttEmtar'
,i fazer uma Iaraguá do. Sulmelhor", explica.

Ao. novo prefeito,mirim, o. estudante deixa
uma mensagem. "Desejo boa sorte e que ele

faça tudo 'o que estiver ao alcance para mudar
s coísas ruins". Além díssõ, Denner t�JjéIIl',::a�, q�e,l3Hlâraijel",� '., 0-r{.algunlaS,�ç?�s:,:':
ãmda-estão pendeu" . "péüiriio.s afcolo.etiç "

de radares nas proximidades das escolas, algo
que aindanão foi cumprido. e é muito. impor
tante que ele dê contínuidade", ressalta.

tegrantes do. grêmio. estudantil da
esco.lamontaram ':Im plano. de go
vemo, que passou pela aprovação.
de umamesa de jurados composta
po.r representantes da Câmara de
vereadores, Polícia Civil.Conselho
dos Direitos da Criança e do. Ado-

-"l'Y\anuel Roberto da Silva foi lescente, Conselho Municipal de
eleito. prefeito mirim. Ele, o. Educação. e da Ujamülnião Iara

vice-prefeito, Danílo Pedri,
' guaense das Associações de Mo

......1€ mais 11 vereadores repre- radores). Emanuel venceu outros
. oito pretendentes ao cargo..sentarão as crianças e adolescentes

.
A coordenadora dos grêmiosno. mundo. da política. A posse dos

estudantis da Secretaria da Educaalunos acontece hoje, às 18h30, na .

Câmara deVereado.res. A cerimônia
. ção, Ioseane Garcia,' ressalta a im

portâncía desse movimento paradeve ser prestigiada pela prefeita .

a cidade. IIÉ muito. Importante queCecília Konell e pelos representan-
'. tenhamos grupos mirins para re

tes do. Legislativo,
presentar as instituições de ensino.O mais novo prefeito. mirim é

estudante do. sexto. ano. da Escola
nas eleições executivas e legislati-

Anna Tõwe Nagel, do. bairro Água
vaso A eleição para prefeito. mirim
também coincidiu com as eleiçõesVerde.A equipe eleita, coordenada municipais, estaduais e federais, epela professora Heloiza Padilha
isso. foi bom, pois os alunos ficam'

Bottaro, terá pela frente dois anos
bem mais atentos e familiarizados

de mandato. para colocar em prá-
ao. que acontece no. período eleito-tica as propostas para as áreas de
ral", explica.educação, cultura, esporte, lazer,

saúde e meio. ambiente.
, Para ser eleito, Emanuel e os in-

Um menino de apenas 11
anos e seus colegas terão
a chance de tentar mudar
os princlaals problemas de
Jaraguá do Sul.

IISer um prefeito. não. é tarefa
fácil. Sei das responsabilidades
que teremos e vamos tentar fazer

,

o. melhor" é assim que Emanuel
define corno será sua forma de go
vernar. E o. garoto. é ambicioso. Ele
tem muitas propostas 'para me

lhorar a cidade. "Queremos tentar
conseguir a construção de mais

escolas, mais um hospital, mais
áreas de lazer nos bairros e pelo.
menos uma biblioteca municipal
em cada bairro, que tenha acesso.

à internet e outros serviços"
O prefeito mirim reconhece

que nem tudo. poderã ser reali
zado em apenas dois anos, por
isso, ele e seus colegas já pensa
ram em algumas alternativas. liA

'construção de um novo hospital,
por exemplo, é algo. difícil, en

tão. já pensamos na contratação
de mais médico.s para atender
o.S pacientes, o. que já ajudaria.
Vamo.s tentar ao. máximo. co.n-

seguir que as nossas propostas
saiam do. papel, mas, se não for

possível, espero. que o próximo.
: prefeito continue nossas ações",
recomenda.

Para ele, o. principal problema
'

de Iaraguá do. Sul está na falta de
escolas, algo que precisa de uma

solução com urgência. liA priori
dade é a construção de uma es

cola no. Loteamento Firenzi, pois
o. bairro está precisando. e as ou

tras escolas já estão. com superlo
tação.", explica.

Apesar de ter apenas 11 anos,
o. prefeito. mirim afirma gostar
muito. de política e aconselha que
todos os jovens tenham envolvi
mento. com ações co.mo. essa. IIÉ
muito. importante aprender sobre
o. que envolve a política. Só assim
vamos poder conhecer e escolher
bem os nossos representantes, ou
até'no. futuro po.deremo.s ser po.lí-'
tico.s", complementa. Estudantes da Escola Anna Tõwe Nagel se�------------------------�-----------------�-------------

00 ,

estões e lutar gara melhorar a=-c=id=a=d=e_---'-�-
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Reflexos da enchente persistem
,

Família pede a liberação da casa, mas Defesa Civil diz que imóvel ainda oferece riscos
JARAGUÁ DO SUL

Quando teve parte da casa
destruída com as enchentes
de janeiro de·2008, Edna
Pereira preciSOU se mudar
com a famOia para uma
casa alugada.

,

alguns meses, no entan

.... to, ela decidiu que não iria
mais esperar - com a aju
a dos amigos e vizinhos,

voltou a residir no loteamento Ha
nemmann, onde ficava a casa que
foi interditada pela Defesa Civil
na época. Por conta própria, tam
bém, a família começou a traba - .

lhar na reconstrução da moradia.
Até agora, a cobertura já foi refeita,
grande parte do barro que man

chou a parede foi retirado e as pa
redes estão em pé novamente.

O problema, segundo a cabe
leireira, é que nem mesmo com as

reconstruções a casapoderávoltar a
ser o que era antes - para isso, seria
preciso uma liberação daDefesaCi
vil permitindo, entre outras coisas,
que a moradia voltasse a ser abas
tecida com água e luz. "Na época,
vi gente recebendo auxílio sendo
que a casa deles nem tinha caído,
enquanto eu não recebi nada. Mas
agora, não importa, estou feliz na

minha casa, só o que eu quero é a

liberação", afirma Edna.
Nos últimos dias, ela tem feito

novas tentativas de entrar em con

tato com aPrefeitura e com aDefesa
Civil, para que um novo laudo fosse
feito e a liberação ficasse mais perto
da realidade. "Primeiro que a casa

dos meus vizinhos está liberada,
e o terreno deles não tem nada de
diferente do meu. E tanto a prefeita
(Cecília KonelI) quanto o pessoal da
Defesa Civil estão fugindo de mim",
acusa a cabeleireira.

"
Não tem como, ela não

segue as recomendações e
insiste em ocupar uma área
irregular. Eu não libero, e
nem a equipe técnica.
JAIR AlQUINI, COORDENADOR

DA DEFESA CIVil

"
O coordenador da Defesa Ci

vil, Jair Alquini, afirma que não -

se pode investir verba pública ou

prestar qualquer tipo de ajuda à
moradora, por causa da situação
da casa. "Não tem como, ela não

segue as recomendações e insiste
em ocupar uma área irregular. Eu
não libero, e nem a equipe técni
ca", garante o coordenador. Segun
do'Alquini, o principal problema é

que a casa está localizada na "cota
115" de altitude - enquanto o limi
te do município é IDO, garantindo
a segurança das residências.

• Bruna Borgheti . - . -.

bruna@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

...;;.;;.:.

A casa, interditada desde as enchentes de 2008, foi reconstruída com a ajuda da família, amigos e vizinhos

EVENTOS MARCAM PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA FUJAMA

Atividades recreativas acontecem no sábado
A Fundação Jaraguaense de

Meio Ambiente (Fujama) com

pletou no último dia lo cinco
anos de existência. E os eventos

para celebrar a data seguem nes

tefim de semana.
No sábado, das 14h às 17h,

estão previstas atividades re

creativas gratuitas no Parque
Malwee, Quem passar pelo local
poderá fazer passeios de jeep ao

Pico Malwee, onde também se

rão oferecidos saltos duplos de

parapente. Outra· opção são os

passeios de bote e de caiaque
duck (duplo) pela lagoa do par
que, onde os organizadores do
evento distribuirão mudas frutí
feras e de flores, além de sacolas
ecológicas. Também rio Parque
Malwee, haverá exposição dos
programas ambientais da Fuja-

ma e da empresa Sol Paragliders,
fabricante de parapente. . Para

participar" das atividades, basta
preencher a ficha de inscrição
disponível no site da Fujama. O
endereço é o http://fujama.jara
guadosul.com.br.

A Fujama tem como missão
estabelecer, determinar e im

plementar ações: de preserva
ção, controle e de fiscalização
para o desenvolvimento mu

nicipal com responsabilidade
ambiental. Entre as atribuições
estão fazer cumprir a legislação

PIERO RAGAZZI

ambiental, conceder licencia
mento ambiental prévio para
instalação, operação e amplia
ção de atividades poluidoras
ou perturbadoras do meio am

bien.te; estimular e contribuir
para a recuperação de áreas

degradadas; promover, coor

denar e executar a educação
.

ambiental através de pales-:
tras, seminários, exposições
e outros eventos; e vistoriar e

emitir parecer ambiental para a

abertura de empresas.

Fujama completou
cinco anos de

existência no dia
10 de outubro
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PMmontaoperação
de caçaaosbandidos
Ladrões entraram no mato após roubo no Guamiranga
GUARAMIRIM/MASSARANDUBA

Um assalto terminou em

perseguição e troca de
tiros na noite de terça
feira, em Massaranduba.

-

de estudo bíblico com amigos e

parentes quando a residência foi
assaltada. Os bandidos chega
ram em um Siena branco com

placas de Camboriú e renderam
as dez pessoas estavam no lo
cal. "Eles mandaram todo mun
do se jogar no chão e o tempo
todo pediam para a gente en

tregar os R$ 30 mil que estavam

em casa, mas a gente não tinha
esse dinheiro", contou.

Em uma ação que durou ape
nas cinco minutos, eles levaram
notebook, impressora, relógio,
corrente de ouro, cerca de R$ 300
em dinheiro e um Fusion, que
pertence ao irmão de Alfredo e

estava no local. _liEles queriam

levar a nossa caminhonete CHi
lux), mas não conseguiram abrir
a porta da garagem", relembrou.

Os bandidos seguiam pela SC-
474 quando se depararam .com

uma viatura da Polícia Militar de
Massaranduba. Na localidade de
rifa Paulie, os ladrões trocaram ti
ros com os policiais, mas ninguém
'se feriu. Depois, os suspeitos en

traram em um matagal, onde o

Siena e o carro roubado foram
abandonados. A partir daí, a PM
montou uma grande operação de

_
busca aos assaltantes, que mobili
zou viaturas de toda a região.

caça a uma quadrilha
de assaltantes come

çou depois que quatro
homens armados e en

capuzados invadiram uma casa

no bairro Guamiranga, em Gua

ramirim, por volta das 22h de

terça - feira.
O agricultor Alfredo Moglich,

52 anos, conta que a família es

tava promovendo um, encontro
•. Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

Suspeita é que
ladrões sejam
de Camboriú

A busca pelos assaltantes
mobilizou a PM de Jaraguá do

Sul, Guaramirim, Massaran

duba, Joinville, Araquari, São

João do Itaperiú, Luiz Alves,
BarraVelha e até o helicóptero
Águia da PM de Joinville. De
acordo com o oficial de dia da
PM que participou da opera
ção, Gildo de Andrade, mais
de 15 policiais estão envolvi
dos na busca aos assaltantes.

A suspeita é que a quadri
lha seja de Balneário Cambo
riú, Itajaí ou Joinville e que ela
tenha participado de

-

outros

assaltos na região. 110 Siena
usado neste roubo é o mesmo

que foi visto em um assalto
no Bananal do- Sulna semana

passada", comentou, afírman -

-

do que o veículo não tem re-

gistro de furto. PM faz buscas em várias regiões de Guaramirim é Massaranduba

REFORÇO POLICIAL ACONTECE EM VÁRIAS LOCALIDADES DA REGIÃO·

Busca deve continuar até meio-dia
Durante toda a noite de terça

feira e o dia de ontem, os poli
ciais realizaram cerco em várias
localidades da região. Ribeirão
da Lagoa e Massarandubinha,
em Massaranduba, Guamiranga
e Poço Grande, em Guaramirim,
e até aTifaMonos, em Jaraguá do
Sul, receberam reforço policial.

ConformeoPMAndrade, osmo
radores dessas regiões estãó sendo
orientados a acionar a polícia

-

caso

percebam qualquer veículo suspei
to. A polícia também está abordan
do veículos com placas de outras

cidades na busca de qualquer infor
maçãoou indício que possa ajudara
tdenríãcarnsbandídos

liA maior dificuldade é que é
.
uma região muito grande para
ser coberta, mas estamos-fazen
do as buscas em todos os lugáres
onde eles podem estar escondi
dos", destacou. Segundo ele, as

buscas devem continuar até o

meio-dia de hoje. A PM pode ser

acíonada pelo telefone 190.

Moradores estão sendo orientados pela polícia em caso de suspeita

COMUNICADO DE EXTRAVIO
Jose A. Pinho Representações Ltda, pessoa jurídica inscrita no

CNPJ sob n.85.184.521/00001-07 e inscrição Municipal 13491 comunica
o extravio dos blocos de notas fiscais série is de nO 624 a 650.

NOTA DE AGRADECIMENTOS E
CONVITE PARA MISSA E CULTO

Familiares enlutados de

HENRIQUE ALFREDO JANSSEN
- Agradecem a todos os parentes e amigos que acompanharam
seu sepultamento, enviando flores, coroas e mensagens. Apro
veitamos para CONVIDAR a todos para participar da missa e do
culto. Missa de sétimo dia, nesta sexta- feira, dia 22 de outubro
de 2010, ás 19hOOmin h, na igreja CatólicaSão Sebastião, cen
tro. Culto de sétimo dia, neste domingo, dia 24 de outubro de

2010, ás 09hOOmin h, na igreja luterana Apóstolo Pedro, centro.·
Agradece a família enlutada.
"Eu e a minha casa serviremos ao senhor" (JS 1.1-2)

_
EDITALDE lNTIMAÇÃO

-

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Mwúdpio eComarca de Jaraguá doSul

CarlosFabricioGriesbaCh,Tabelião
Tabelionato Griesbach AvenidaMarechalDeodoro daFonsecan° 1589 •Thlefone:

-

-

Notas e Protesto (47)3273-2390 ·HoráriodeFuncionamento:09:00hàsI8:OOh

. EÍJITALDE INTIMAÇÃODEPROfESTO -

.

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artígo 995 do código de Normas da CGI/SC, para a

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

.

Apontamento: 159695/2010 Sacado: ARGILEU OUVEIRA SILVA FURO Endereço: RUA CHRISTINA E. MARCATTO -

JARAGUA ESQUERDO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-423 Credor. CAlOMAR IND lAGES·PREMOLE COMMAT
Portador. - Espécie:DMI - N°TItulo: 974 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2500,00 - Vencimento: 02/10/2010 ,.

.

Apontamento: 159590/2010 Sacado: EDSON FRANCISCO FARIAS Endereço: RVICOTR ROSEMBERG 351 - VIlALENZÍ
- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89250-000Credor:AlTAIRANTONIO BORGESDEFREITASME Portador. - Espécie:DMI - N°

_ TItulo: 5051- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.510,00 - Vencimento: 30/09/2010
'

------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------------------------�

Apontamento: 159585/2010 Sacado: !VETEMARIARAIMONDI Endereço: RUAVENANaODASILVAPORTO 207 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89252-230 Credor. SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS IlDA Portador. - Espé
cie: DMI - N'Título: 113110312 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 85,06 - Vencimento: 04/10/2010

Apontamento: 159479/2010 Sacado: JANAINAKEllNER Endereço: RUA PAULO LEONI 399 - TIFAMARTINS - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89253-845 Credor: SAULONEUMANN &ClA IlDA -ME. Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 55 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 3,500,00 - Vencimento: 02/10/2010
--------------------------------_..:_-------------------------------------------------------------.------------------------------------------'

Apontamento: 159549/2010 Sacado: JOAO FRANCISCOVEWSO LUIZ Endereço: RUA MARECHAL F PEIXOTO 35 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-150 Credor: CEMAR COM E REPR IlDA ex 113 Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
3632/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 336,69 - Vencimento: 01/10/2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"':-_:.

Apontamento: 159880/2010 Sacado: LUPES COM. CONE IlDAME Endereço: RUAGUSTAVO LESSMANN 41 - IARA
GUADO SUL - CEP: 89257-200 Credor: JOAO FERRARI Portador: SHIMYMODAS Espécie:DMI - N°TItulo: 7l-C - Moti- .

vo: falta de pagamentoValor: R$ 585,00 - Vencimento: 07/10/2010
------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------------�-

Apontamento: 159565/2010 Sacado: MAISON DU QUll1'TECIDOS IlDA Endereço: R FRANCISCO FISCHER 90 SL 2
- J�GUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-070 Credor: TECIDOSTITA IlDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 095890/01
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 447,00 - Vencimento: 01/10/2010

Apontamento: 159514/2010 Sacado: MEGAARI' SHOWIlDAME Endereço: AVGETUUO VARGAS 38 - CORUPA-SÇ
CEP: 89278-000 Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador. TRANSALVADORTRANSPE IDGqDAEspécie:
��_�_�:_�����_��_�_����_������_������_��:����=:��_�c��:�?_��������:�:_�_1_����:?_�� _

Apontamento: 159903/2010 Sacado: RENYEMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO Endereço: RUAARDUINO PRADI
226 - SAO uns - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-670 Credor. GUMZ CONIABIUDADE E CONSULTORIA EMPRESA
Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 9200083740 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 207,00 - Vencimento: 05/10/2010

Apontamento: 159676/2010 Sacado: RHOM FORJADOS LIDA Endereço: R DA SAUDADE 248 - CORUPÁ-SC - CEP:
89278-000 Credor: DASSGTEMPERALIDA. Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 206 - Motivo: faltade pagamentoValor:
R$ 2.645,88 - Vencimento: 30/08/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na datá de 21/10/2010.
Iaraguã do Sul (SC), 21 de outubro de 2010.

•

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de-títulos publicados:101----------....._---------1-�-
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Monte você mesmo o jardim de casa, observando e copiando ideias das escolhas a sua volta
FOTOS DIVULGAÇÃO

�'-'

m simples levanta
mento das necessi
dades do seu jardim

�.., é o primeiro passo
no planejamento da sua pro
priedade. Faça uma lista das .

características que você quer
incorporar no projeto. Então
você pode começar e encon

trar espaço para tudo isso e

colocar os elementos no lugar.
Antes de começar a plantar,

.

desenhe um mapa da sua pro
priedade e decida onde ficarão
os novos canteiros e plantas. O
mapa precisa ser feito dentro
de uma escala,

.

uma réplica
exata da sua propriedáde em

�

miniatura. Muitos paisagistas
usam uma escala em que 5

centímetros da planta equi
valem a 50 centímetros no seu
jardim. Essa escala geralmente
dá espaço suficiente paramos
trar detalhes consideráveis, são,aérea, desenhe as árvores, plantas que você deseja acres
mas' provavelmente será ne- arbustos e cercas que já exis- centar no espaçamento apro
cessário usar um papel bem tem e outros pontos que você .. priado e faça uma contagem
grande para que caiba tudo, pretende manter.. Faça algu - exata das plantas de que você
de modo a ter um quadro mas cópias para que possa vai precisar antes de começar
completo do projeto. experimentar diferentes pro- a gastar dinheiro por aí.

Meça a área externa usan- jetos. Então desenhe a lápis os ' Planeje o formato do grama-
do uma trena (as de 15 metros. possíveis contornos dos can- do, que geralmente é o maior
funcionam bem) e desenhe o teiros e imagine como ficará. elemento em um jardim. Sua

perímetro em um papel qua- Depois que decidir a localiza- forma é mais importante do
driculado. A partir de uma vi- ção dos canteiros, desenhe as que a forma dos canteiros. Se,

for projetado com linhas retas

ou gradualmente curvas, terá
uma aparência muito boa e

.será fácil de cortar. Evite curvas
estreitas, margens onduladas e
cantos irregulares, que são irri

tantes para os olhos e dão tra

balho extra na hora de cortar.

Faça fotos do espaço e tire

fotocópias. Você pode foto

grafar todo o jardim da frente

"

ou dos fundos, as plantações
em torno da base da casa ou

jardins individuais. Faça um

aumento na copiadora, se for
possível. Então você .pode-

'

rá desenhar as novas plantas,
dentro da perspectiva e ter

,

uma ideia de como o'projeto
de paisagismo ficará. O inver
no é uma ótima época para fa
zer isso. Embora o jardim pos
sa estar dormente, você não
terá se esquecido de como ele
é nas outras estações.

Copie ideias dos jardins
.

dos vizinhos. Não há modo
melhor de descobrir' o que
cresce bem'na sua área. Você

pode também obter grandes.
ideias' de projetas paisagísti
cos de outras pessoas. Lem

bre-se' a imitação' é a forma
mais sincera de elogio.

Visite parques. públicos e

viveiros com amostras de can-
, teiros para ter inspiração. Esses
jardins projetados profissional
mente podem ter as mais re

centes plantas e ideias criativas

para serem combinadas. Ob
serve jardins com aproxima
damente o mesmo tamanho

que a sua área externa, pàra
que, possa aplicar diretamente
o que aprendeu. Emãos a obra!

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

,

- Moveis para jardim, jardinagem e paisagismo :
. ,
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Decorarsem muito
Conheça opções de baixo custo para transformar os ambientes da sua residência
�... design e a decoração

de interiores nun

ca estiveram tão na

�." moda. Sobram nas

lojas opções de lindos ob

jetos, em todas as formas,
cores e materiais. A procu
ra nem sempre consegue
aproveitar tanta oferta, mas
um orçamento limitado não
é motivo suficiente para an

dar zangado com a decora

ção da sua casa.

Muita coisa é possível de
se fazer sem pesar tanto no

bolso. Para começar a deco
rar e para um efeito imedia
to, não há nada como orga
nizar a divisão em questão.
Avalie o que realmente pre
cisa e o que realmente pode
colocar fora' ou doar e faça-
01 A aquisição de uma sim

ples estante para livros ou

caixas para ajudar a organi
zar a confusão, podem fazer
maravilhas num escritório,

Os quartos também po
dem ser redecorados, com

uma opção barata, por
exemplo, substituindo cor

tinas, roupas de cama, al

mofadas, tapetes e objetos
como quadros. Se, por outro
lado, estiver com vontade e

energia para arrastar móveis,
deixe os acessórios no quar
to principal e troque apenas

.

o mobiliário do cômodo com
o do quarto de visitas.

Às vezes, basta pintar o

mobiliário existente para
ficar com um espaço com

pletamente renovado. Ape
nas uma das paredes pode
ser o alvo, com efeito ime
diato. Além das cores da es-

i

tação, uma boa pedida são
os papéis de parede.

Presentes escondidos no

armário, como um conjunto
de velas e uma jarra podem
substituir peças em ex

posição ao longo de anos,

muitas- vezes. Se não tiver
nada .aproveitável guar
dado, uma opção é trocar

os objetos de ambientes.
Em uma nova composição,
tudo fica diferente.

���------����==============�====���--�-------------------

Rua João Januário Ayroso, 10, sala 01 ' Centro

global.pisostêvahoo.corn.br

Cansado do sofá da sala,
mas não pode se desfazer
dele? Compre um tecido
novo e mande forrar. Esco
lha as novas texturas e cores

predominantes da estação.
Acrescente à sala almofadas
ou puffs. E não esqueça de
colocar uma planta ou ar

ranjo floral. Não há forma
mais natural de decorar do

que trazer a natureza para
dentro. de casa.

.

Inspire-se no minima
lismo e dê um novo visual
a qualquer divisão da casa

. com poucos recursos: um ta

pete vistoso, um quadro co

lorido, um candeeiro, uma
cortina diferente, velas, um
cesto ara as revistas que
andam sempre espalhadas.
As opções são múltiplas,
basta usar a imaginação. E
se não gostar do resultado,
comece tudo de novo.
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CLIC DO LEITOR
A Sofia foi

abandonada. Mas a
Tânia e a Maristela
fizeram uma boa

ação e a acolheram.
Agora elas

precisam encontrar
um lar definitivo
para Sofia. Se você
quiser adotar esta
cachorra, entre
em contato pelo
telefones (47)

9975-7445 ou (47)
3273-7425.

Números
acessar'. Outra vez, por milhões de vezes, a
composição faz sentido. Recordar o que
estava escrito naquele pequeno pedaço de

papel chegava bem próximo ao impossível.
Talvez fossem somente letras. Mas, pode ser

que havia prefixos numéricos ou vice-versa.
Como saber? O namorado soletrou ao escré

ve�. Problema foi confiar demais nos traços
da caneta. Agora, depois da chuva, tudo se

misturou e o pagamento da
conta vai atrasar.

Adiar também foi a so

lução no caso de não re

cordar os números do CPF.
Do RG até que não existem

dúvidas, porém, do outro

documento paira uma tre

menda confusão na men-

te. Custa aceitar a troca? Supõe Clara que
sim. Se não, a moça teria liberado a nego
ciação em questão. Melhor não discutir,

'. deixa para amanhã.
Sem a senha, nem no ônibus conseguiu

entrar. Ora, o código responsável por liberar
a compra da passagem à distância fugiu da
'memória. Vai fazer o quê? Tem mais a pen
sar. Aliás, pensou em cantarolar algo como

"e eu, o que faço com esses números?".

enha, senha, só em sonho. Impossível
__..

acessar'. Pois é', igual à letra da músi-
ca virou a rotina de Clara. Com tantas

.... senhas e mais tantos outros códigos,
era mesmo impossível acessar qualquer coi
sa. A coisa do momento, aliás, era o site da

companhia aérea.

Login? Hum, deveria ser alguns dos três
e-mails. Supôs não ser o principal. Ten
tativa segunda parece ter

sido a correta. Mas, ainda
restavam as tais das letras
e números solicitadas no

espaço vazio logo abaixo.
Desistiu quando, mesmo

implorando a cola, ou seja,
- o encaminhamento dela,
não recebeu nenhuma

mensagem em troca nas cinco horas seguin
tes. Ignoraram - na.

É, ao exemplo da canção, Clara não

conseguia lembrar os dígitos exigidos para
avançar a imagem. Qual seria mesmo o có

digo indicado pelo cadastro naquela loja
virtual? Nenhuma ideia vinha à mente. Tem

po não falta entre a última aparição por lá e

a atualidade. Melhor abandoná-la junto às
montanhas de lixo eletrônico existentes nas

f'

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tropa de Elite 2' (Dub) (14h20, i6h40, i9h,
2ih20 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Os Vampiros que se Mordam (Leg) (15h, i7h,
i9h - todos os dias) (2ih - seg, ter, qui, sex)

• Tropa de Elite 2 (Dub) (2ih20 - qua, sab, dom)
• Cine Breithaupt 3
• Comer, Rezar, Amar (Leg) (15h40, 18h20,
2ih - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Comer, Rezar, Amar (Leg) (13h30, 16hl0,
i9h, 21h50 - todos os dias)
• Cine Garten 5
• Nosso Lar (Dub) (14h, 2ih - todos os dias)
• Os Vampiros que se Mordam (Leg)
(16h20, i8h30 - todos os dias)
• Cine Garten 6 - 3D
• A Lenda dos Guardiões (3D - Leg)
(13h, i5hl0, i7h20, 19h30 - todos os dias)

• Avatar: Edição Especial (3D - Leg)
(2ih40 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

,

• Tropa de Elite 2 (Dub) (14hi0, 16h30,
i9h, 22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2.

;" Tropa de Elite 2 (Dub) (15h20, i7h50,
20h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Coincidências do Amor (Leg) (15h, i7hi0,
19h20:2ih30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Comer, Rezar, Amar (Leg) (13h20, 16h, 18h40,
2ih20 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Nosso Lar (Dub) (16h40, 19h10 - todos os dias)
• Os Vampiros que se Mordam (teg) (14h20,
21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (14hl0,
i6h20, 18h30 - todos os dias)

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

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, i6h�0,
i9h30, 22h -:- todos os dias)
• Cine Mueller 3
• Comer, Rezar, Amar (Leg) (19h, 21h40

- todos os dias)
• Como Cães e Gatos 2 (Dub) (13h30, 15h20,
17hi0 - todos os dias)

.• Cine Garten 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14hi0, 16h40,
19h10, 22h - todos os dias)
• Cine Garten' 2
� A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h40, 15h50,
i8h - todos os dias) • o Último Exorcismo (Leg)
(20hl0, 22hl0 - todos os dias)
• Cine Garten 3
• Gente Grande (Leg) (14h20, i6h30,
18h40 - todos os dias)

• Wall Street (Leg) (2ih15
- todos os dias)

entranhas dos wwws.
'Senha, senha, só em sonho. Impossível • kellyerdmann@gmaiLcom

. LANÇAMENTOS

NOVELAS
ARAGUAIA
Manuela conta para o ex-noivo que está apaixo

nada por soíano. Terê pede a ajuda de Neca para de
cifrar o caderno de receitas de Antoninha. Amélia teme

por Vitor e decide ir atrás dele para ajudá-lo. Vitor vai
ao encontro de Solano. Amélia impede um confronto
entre Solano e Vitor. Manuela não consegue contar

para Max que terminou- o seu noivado. Amélia cuida
dos ferimentos de Vitor. Max estranha ao ver o carro

da esposa parado em frente à operadora do filho. Vitor
conta para Max sobre Manuela e Solano. Padre Emílio

teme pela segurança de Solano por causa da fúria de
, Max. Max chama um delegado para conversar no frigo
rífico de Vitor. Terê afirma a Neca que vai descobrir o
destino da tarnília de Solano no caderno de Antoniríha.

TI TI TI

Pedro socorre Cecüia, que tem alucinações com

VictorValentim ao olhar para ele. Jacques declara que

perdeu a guerra para Valentim e Clotilde reclama do
seu pessimismo. Desirée garante a Dona Mocinha que
vai trazer Armandinho de volta. Marcela desconfia que
Giancarlo seja avô de Paulinho. Giancarlo e Gustavo se
desentendem. Gustavo confessa para Bruna que a Edi
tora está passando por uma crise. lrina quer descobrir
a identidade de Beatrice M .. Mabi vê Cecília no meio
da rua e fica fascinada pelo seu vestido e fotografa. Ce
cília diz a Mabi que está procurando por Victor Valen
tim e ela resolve ligar para Luti. Luti avisa a Ariclenes

que encontrou Cecília. Thaísa se tranca no escritório
de Jacques com Adriano, que se desespera. Mabi leva
Cecília ao ateliê de Valentim quando Ariclenes chega.

PASSIONE

.

Totó termina o namoro com Felícia, para não fazê

.Ia sofrer mais. Diogo entrega o gravador para Talarico.

Gemma repreende Totó por ter deixado Felícia. Clô
faz as pazes com Jackie e pede para Olavo readmiti
Ia. Mauro encontra uma coroa de flores em sua sala,
enviada por Melina como presente de casamento. Va

lentina recolhe as fotos que tirou de Amendoim e Cri

dinho ajudando Candê no trabalho. Adamo e Alfredo

conversam sobre a tristeza do pai e torcem para que
ele volte com Felícia. Diogo pega a chave da pensão
de Valentina sem que Clara perceba. Gerson comen

ta com Diógenes sobre syas angústias e o motorista
- fica intrigado. Agnello pensa em resolver a situação de

Agostina. Berilo foge de Jéssica. Agnello vai à casa de
Olavo para falar com Berilo e Jéssica reclama com e,le.
Felícia vai à casa de Totó e os dois ficam juntos.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Karina fala para a mãe que acha que o rompimento
dela com Tito foi bom, afinal ele é cheio de dívidas. Diana
fala para Beatriz que a fazenda dela é muito interessante.
Karina liga para Ni�lau e ele finge que está falando com
uma senadora. Ajuricaba diz a Virgínia que o almoço do

seu aniversário será também um evento polftico. Sônia e

André resolvem contar a verdade para seus pais sobre o

namoro deles. Nicolau diz à Arminda que o casamento

deles é interessante para os dois. Arminda concorda. Ro
meu conta a Querêncio que Sancha topou fazer o bolo do
casamento de Filó e o pintor diz que não quer saber nada
sobre o evento. Beatriz faz um brinde à felicidade de Nico
lau e Arminda. Arminda diz a Nicolau que prefere pensar
um pouco antes de tomar uma decisão. Bruno e Teixeira
dizem a Querêncio que Arminda não é de confiança.

I() ":lC::"mn rine: ,,::>nít,line: ,5 ri" r"e:nnne:::>hiliri::>ri" ri::>e: "mie:e:nr::.e:\
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
É um bom dia para énfrentar com

coragem as situações que normalmen
te recearia. No campo emocional, terá maior
facilidade para se expor, podendo liberar suas

emoções reprimidas. Terá faro para entender as
necessidades de seus clientes e parceiros.

TOURO

(21/4 a 20/5)
A Lua transita pelo seu inferno astral,
devendo ter cautela com situações

inesperadas. Não convém subestimar os ini

migos. A dois, as suas emoções podem estar

bastante reprimidas. Dia em que você deverá
buscar a harmonização da teoria e da prática.

GÊMEOS
II} ,

�I (21/5 a 20/06) ,

rll liHI� Um projeto que ficou pela metade

poderá ser retomado agora. É um

bom dia para dinamizar a sua rotina. No cam

po afetivo, uma relação de amizade pode aca
bar se transformando em namoro. Tire de sua
mente o desãnimo.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
A Lua, em seu ponto mais alto do

Horóscopo, indica que poderá ser de

safiado por projetos mais ambiciosos. Na con

quista, é conveniente fazer-se ver e ampliar
suas opções. Astral importante para perceber
que o verdadeiro crescimento é interior.

LEÂO
(22/7 a 22/8)
É o momento de tomar a frente das
circunstâncias e se revelar uma pessoa

de atitude. Nos assuntos do coração, você poderá
agradar muito mais se agir com mais ousadia e

atrevimento. Perceba que a sua verdade pode ser
muito diferente da verdade alheia.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
A Lua transita pela Casa da Trans-

formação, indicando que você pode
ter atitudes mais impulsivas que o normal.
No campo sentimental, a atração física pode
exercer um papel importante. Viver de acordo

com os ideais é ousadia dos corajosos.

LIBRA '

(23/9 a 22/10)
A Lua transita pela Casa dos Rela-
cionamentos nesta quinta-feira, impri

mindo mais dinamismo nas relações. No campo
afetivo, o desejo de compartilhar a sua vida deve
aumentar. Aproveite o bom fluxo para tratar dos
assuntos pendentes.

ESCORPIÂO
(23/10 a 21/11)
O seu pique no trabalho será dos

mais invejáveis. As atividades de ca

ráter competitivo contam com a ajuda da Lua.
O astral anda meio impulsivo na área afetiva.
Por maiores que sejam as tensões, o poder do
amor supera tudo, escorpiano.

eSAGIT-ÁRIO(22/11 a 21/12)
.

Hoje é um dia em que será possível
conciliar prazer e diversão com o

trabalho de rotina. No amor, não faltará

disposição para ousar, assumir riscos e investir
numa nova conquista. A mesma liberdade que

deseja para si deve propiciar aos outros.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
A Lua ariana aumenta a sua dispo-
síção física e a sua vitalidade. Uma

reforma conta com ôtirnas'vibrações das estre

las. Na paixão, o seu pique 'sexual vai aumentar
consideravelmente agora. Sentirá mais neces

sidade de liberdade e espaço em casa.

/-"=�, AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Cuidado, para não se deixar levar

pela impulsividade ou vontade de se

impor para as pessoas. Exercitar a paciência
não será tarefa fácil. O astral revela esponta
neidade no romance. Se quer ampliar horizon
tes, siga a intuição.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
A sua necessidade de segurança
material e emocional tende a cres

cer. Estará mais impulsivo com relação aos

gastos. Nos assuntos do coração, a sua ge
nerosidade pode vir à tona. Comprometa-se a

viver de acordo com seus valores.
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SBT cria programa
para casamentos

o SBT está produzindo um novo programa com

o propósito de ajudar, casais em crise a recuperar
o casamento. O formato é bem parecido com Super
nanny - onde a pedagoga Cris Poli visita a família,
observa os pontos que precisam ser melhorados e

conversa com os pais e os filhos bagunceiros. A di

ferença é que o Supernanny para casais não terá o

'cantinho do castigo'.

Gimenez compra
cobertura triplex

Luciana Glrnenez e seu marido, Marcelo de
Carvalho, o vice-presidente da RedeTV!" estão
de mudança. De acordo com a coluna Olá, do jornaí
Agora, o casal comprou uma cobertura no Complexo
Cidade Jardim, em São Paulo. O apartamento é um

triplex, de três andares, com cerca de dois mil me
tros quadrados.

/

DIVIRTA-SE

Depressão
No bar de sempre, o sujeito encontra um amigo,

cabisbaixo.
- PÔ, Jorge? Que depressão é essa>-
- Nem te conto, cara! A minha esposa faleceu ...

- Nossa, Jorge! Mas a sua esposa já morreu

há mais de seis meses! Você não pode ficar vivendo'
de passado! Levanta esse astral!

- Mas eu esqueci de te dar a notícia ... Eu me

casei de novo no mês passado ...

íris Stefaneli
volta ao teatro

Investindo pesado em sua

carreira de atriz, íris Stefaneli se

prepara para viver mais um per
sonagem no teatro. Desta vez, a

loira participará de um drama. Ela
contou que os ensaios do espe
táculo, que fala sobre a Terceira
Guerra Mundial, são cansativos.
"Estou exausta de tanto ensaiar

, o novo espetáculo. Eu faço a mãe
de um menino que estudava na

escola de Hitler. Naquela época,
os alunos de Hitler delatavam os

próprios pais ... É uma persona
gem muito dramático."

Ed Motta'
se sepera

Acabou o casamento do cantor Ed
Motta e Edna Lopes. De acordo com o jor
nal Folha de S. Paulo, os dois decidiram por
um fim à relação, após 20 anos de união.
Ed Motta continua com sua agenda de tra
balhos. No sábado, ele se apresenta em

São Paulo, no Citibank Hall. O casal prefe
riu não comentar sobre o assunto.

Fábio Assuncão será
.3

pai de uma menina
,

Por meio de um exame de sangue, Fábio Assun

ção e Karina Tavares descobriram o sexo do bebê,
que deve nascer a partir do fim de abril de 2011.
"É uma menina! Ficamos muito felizes com a notí
cia. Fábio já tem o João e, agora, está superfelíz que
terá um casal. Eu também adorei. Aliás, eu preferia
que fosse uma menina. Dá para ficar emperiquitan
do", vibrou a mamãe de primeira viagem.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito
simples evícíante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9:x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col- '

una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

" Josué Lossi
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Plru ,ai

eatriz Sasse
4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitter .comi beatrizsa sse

flickrl b e a s a s s e
orklJt Beatriz Sasse

Depois do primeiro evento commuitos covers, a segunda edição
do Iaraguá ln Rock abre espaço para som autoral e mostra a cara

do rock produzido aqui na região. Os estilos são variados e a lista'
de bandas vai do rock ao trash metal. O evento ocorre nesta sexta

feira, no Parque de Eventos de Jaraguá. Sobem ao palco do Pavilhão
''N_' as bandas Fly-X, Mad Attack, Estado Deplorável, The Seres,
Frade Negro e Atacama. A realização é daAssociação das Bandas
de Jaraguá do Sul (Abajas) e tem o apoio da Fundação Cultural. O
início está programado para às 21h.A entrada é um litro de leite
ou um litro de óleo de cozinha -.O resultado da arrecadação serã
destinada a uma entidade assistencial. Prestigie!

GELADAS,
A cerveja vai ser tema de festa em Blumenau também no mês de

novembro. Nos dias 25, 26 e 27 de novembro a cidade da Oktoberfest
realiza o Festival Brasileiro da Cerveja. A promoção é do Empório Vila
Germânica, com o apoio ParqueVila Germânica, no setor 2 do Parque.
O objetivo é proporcionar a oportunidade de conhecer, avaliar.e de

gustar a grande variedade de produtos que compõe o segmento na

cional das cervejas. O público também poderá participar de palestras
com especialistas da área. Alguns dos nomes confirmados são: Sady
Homrich; Edu Passarelli, Juliano Mendes, Leonardo Botto, Cássio Pie
colo e Roberto Fonseca. Também haverá estandes gastronômicos. Para
mais informações acesse: wwwfestivaldacerveja.com.

Fique ligado!
• A Zum Schlauch está com

mais uma' novidade desde o dia
19. É oWhisky Club. Reúna seus

amigos e venha saborear esta

comodidade! Mais informações:
pêlo telefone 3376-4822.

• Ingressos para o show do
Pouca Vogal que ocorre na Scar,
dia 29, estão à venda na Center
Som' e na bilheteria dó Centro
Cultural, custam R$ 60 (inteira) e

R$ 30 (meia). Contato: 3275-2477.

VITOR BEAL FOTOGRAFIAS/DIVULGAÇÃO

Ricardo Rafael Baldussi e Vanessa Sanches dos Santos casaram, no dia
16, em linda cerimônia na Igreja Nossa Senhora do Caravaggio

"Na veia"
Os fãs do Motorocker vão gostar da notícia: a banda curitibana se

apresenta na Moving Ul; neste sábado. A novidade que a banda lide
rada porMarcelus Motorocker mostra para o pessoal é o lançamento
do segundo álbum, "Rock naVeia". A festa roqueira conta, ainda, com
o som da banda Atacama. O Motorocker iniciou as suas atividades
com covers do AC/DC e hoje produz também músicas próprias. In
gressos a R$ 10 (masculino) e R$ 5 (feminino).

Dia 16, na
Capela São

Pedro e

São Paulo,
de Corupá,
os noivos
Sonia Stiss
e Eduardo

Mokwa
trocaram

alianças
na mão

esquerda.
A recepção
ocorreu no

salão da
capela

FOTO SILVA/DIVULGAÇÃO

:1;xperímente .1
AGORA EM NOVO ENDEREÇO
A PARTIR DO DIA 16/10 - SÁBADO

"PARA SUA MAIOR COMODIDADE E CONFORTO"

PARQUE DE EVENTOS DEJARAGUÃ
Jaraguá ln Rock a partir das 22
horas com bandas da região.

LONDON PUS

Apresentação da banda Beetles,
da Argentina, considerada o

'melhor cover dos Beatles.
Ingressos antecipados: feminino
R$lO e masculino R$15 (10' lote).
Venda na Center Som (shopping)

e Mime (Reinoldo).

ZUM SCHLAUCH
Sexta House Deluxe e o melhor
da música house.Também
Clube do Champanhe.

Início àS,2� h�:�.�. ,_
\ ��"<'_"";:i; ,�

SIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo. Couvert R$ 3.

JUMP
Festa do Vinil comemora 10

anos com balada a cargo dos DJs
Paulico, Macarrão, NeneWolf e
Marcelo Luís. Ingressos ante-

, cipados a R$ lOna Doce Mel,
O Boticário (shopping), Mime

(Reinoldo e matriz).

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Show com Ander & Fael, a partir
das 22 horas. Também DJs Alan e

Alex. Elas free até 23h30, após R$
10 e eles pagam RS 15 (10 lote).

CARAMSAS (lndaial) ,

Retorna no dia 29 de outubro.
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Crime temmais

Nacional 17

Apesar das campanhas realizadas, armamentos em circulação crescem ano a ano no Brasil

o crime organizado teria
mais do que o dobro de
armas que a polícia no

Brasil, alertam entidades.

O,
levantamento foi feito

pelo Instituto de Alto
Estudos Internacionais.
de Genebra e pela ONG

(Organização Não Governa

mental) Viva Rio. Um mapea
mento sobre armamentos leves
indica que existem cerca de 17

milhões de -itens em circulação
no país, quase um para cada
dez habitantes. Mas' o maior

problema é que' 57% são armas

ilegais ou usadas sem o porte.
Grupos criminosos ainda man

têm um arsenal de mais de 5,2
milhões de peças. A polícia tem
apenas 2,1 milhões.

O estudo destaca ainda que;
apesar das leis limitando a venda
de armas, a explosão na fabrica

ção desses produtos tem dado
lucros milíonários às indústrias

nacionais. O Brasil, nos últimos
anos, também se, transformou
no segundo maior produtor de
armas leves do Ocidente, atrás
dos Estados Unidos.

As constatações são consi
deradas "assustadoras" por es

pecia_listas. Há 9,4 milhões de
armas ilegais e sem porte em

circulação, mais da metade com

criminosos ou com indivíduos
do mercado informal. Já as for

ças policiais - Polícias Militar,
Estaduais e Federal - contariam
com apenas 2,1 milhões de ar

mas. Oficialmente, as empresas
de segurança privada teriam ou

tras 301 mil armas em mãos.

As estimativas foram obtidas

por meio de registros oficiais e,

de produção. Mais da metade
das armas também estaria em

mãos civis no Bras.il. Em Brasília,
há a maior .íncidêncía de armas

por habitante: entre 19 e 28 para
, cada 100 habitantes. São Paulo

. teria uma taxa entre 9,5 e 19 para
cada 100 pessoas. Mapeamento indica que existem 17 milhões de armas leves n<? país

I,
w'
y

f
�. . .
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t :.lutA· UMA VEZ POR SEMANA
o\il�os autorizados pelo MEC.

INSCRiÇÕES ATÉ 16/11
,

'

(R$ 30JOO)

www.UNIASSElVI.com.br

0800 642 5000.Bacharelado em Administração
.Bacharelado em Ciências Contábeis

.Bacharelado em Serviço Social

.Bacharelado em Teologia

.Licenciatura em Artes Visuais

.licenciatura em Ciências Biológicas

.licenciatura em Geografia

.Licenciatura em História

.licenciatura em letras - Portuquês
'

.licenciatura em Matemática

.Licenciatura em Pedagogia

.Complementação em PedaQogia

.Pedagogia - Complementaçãe.em Educação Especial

.Graduação Tecnológica em Comércio Exterior

.Graduação Tecnológica em Gestão Ambiental

.Graduação tecnológica em Gestão Comercial

.Graduação Tecnológica em Gestão Financeira

.Graduação Tecnológica em Gestão Pública

.Graduação Tecnológica em Gestão de Recursos Humanos

.Graduação Tecnológica em Gestão de Turismo

.Graduação Tecnolõqlca em logrs�ica

.Graduação Tecnológica em Marketing

.Graduação Tecnológica em Negócios Imobiliários

.Graduação Tecnológica em Processos Gerenciais

.Graduação Tecnológica em Segurança no Trabalho

Mensalidade
a partir de
R$187,OO

URIAII.LVI
Credenciado pelo MEC. Portaria 2.686, de 02/09/04 (DOU-03/09/04)
Instituição Parceira
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WEG INDÚSTRIAS S/A Companhia Fechada - CNPJ/MF sob nO 79.670.501/0001-35
Avenida PrefeitoWaldemar Grubba, 3.300 _1° ANDAR Vila Lalau

Jaraguá do Sul- Santa Catarina NIRE 42300025518

.
ATA DAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

_

DATA, HORA, lOCAL: 01/09/2010; às 16hs; à Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, 1° ANDAR. PRESENTES: 100% dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. DIREÇAO DOS
TRABALHOS: Presidente: Décio da Silva; Secretário: Dimas Tarclsio Vanin. PUBLICAÇÕES: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, face a presença de todos os acionistas (artigo 124, § 4° da lei nO 6.404/76), eda unanimidade das

deliberações tomadas. ORDEM DO DIA: Foj lido pelo Secretário a Ordem do Dia. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 01. Aprovado "in toturn" do Totum e Justificação de Motivos de Cisão Parcial da Weg Indústrias SIA, firmado aos

10106/2010, pelas Diretorias da Weg Indústrias S/A e desta sociedade. 02. Ratificada e aprovada a nomeação dos peritos avaliados, a saber: MARCOS HOEPERS, MARCOSWULF e HERMANN KAESTTNER, escolhidos pelas Diretorias desta
sociedade e da eWeg Indústrias S/A, para elaboração do laudo deAvaliação dos bens, direitos e obrigações daWeg Indústrias S/A a serem cindidos e incorporados nesta sociedade, os quais estão nomeados e qualificados no Protocolo. 03. Aprovado
o laudo de Avaliação firmado em 01/09/2010 pelos peritos avaliadores indicados no item anterior. 04. Aprovada a cisão parcial dos bens, direitos e obrigações desta companhia, para fins de subseqüente incorporação no patrimônio da Weg Tintas
Ltda, tudo conforme Protocolo e Justificação de Motivos de Cisão Parcial e laudo deAvaliação retro aprovados. 05. Em função da cisão parcial desta companhia e subseqüente incorporação pela Weg Tintas Ltda, foi aprovada a redução do Patrimônio
Líquido em R$ 23.467.039,00 (vinte e três milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil, trinta e nove reais), sendo (a) R$10.685.369,86 do Capital Social; (b) R$ 9.330.527,22 de Reservas de Lucros; e (c) R$ 3.451.141,92 de lucrosAcumulados. 06.
Conseqüentemente, o capital social fica reduzido de R$ 67.044.145,46 (sessenta e sete milhões, quarenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), para R$ 56.358.775,60 (Cinquenta e seis milhões, trezentos e cinqüenta
e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), passando o art. 5° do Estatuto Social a viger com a seguinte redação, permanecendo inalterados seus parágrafos: "Art. 5° - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de
R$ 56.358.775,60·(Cinquenta e seis milhões, trezentos e cinqüenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), dividido em 172.770.853 (cento e setenta e dois milhões, setecentos e setenta mil, oitocentas e cinqüenta e três)
ações ordinárias, todas sem valor nominaL" 07. Aprovada a alteração da denominação social desta companhia para RF Reflorestadorà S/A. Conseqüentemente, o art. 1° do Estatuto Social passa a viger com a seguinte redação: "Art. 1° - Sob a

denominação de RF Reflorestadora S/A, fica organizada uma sociedade por ações de capital fechado, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 08/10/1986, sob nO 4230001551-8, e reger-se-á pelo
presente Estatuto Social e pelas disposições aplicáveis às Sociedades porAções." 08. Aprovada a alteração da sede da companhia, para Rodovia BR 101, Km 73, sInO, localidadelbairro Rainha, na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina.
Conseqüentemente, o art. � do Estatuto Social passa a viger com a seguinte redação: "Art. � - A Companhia tem sua sede e foro na localidade Rainha na cidade e comarca de Araquari, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 73, s/no,
CEP 89245-000, com filiais criadas e instaladas abaixo mencionadas, podendo por deliberação do Conselho deAdministração constituir, abrir, manter ou encerrar filiais, fábricas, depósitos, agências ou escritórios de representação, em qualquer parte
do território nacional ou no exterior, observadas as restrições do presente Estatuto SociaL" 09. Aprovada a alteração do objeto social da companhia, passando o art. 3° do Estatuto Social a viger com a seguinte redação: "Art. 3° - ACompanhia tem por
objeto social: a) a pesquisa, desenvolvimento, produção/industrialização, comércio, exportação e exploração de reflorestamento, f1orestamento, atividades agrosilvícolas e/ou agro pastoris, por conta própria ou de terceiros, na qualidade de elaboradora,
executora, incorporadora e administradora de projetos desta natureza; b) a pesquisa e lavra de jazidas minerais no território nacional; c) o comércio nacional e intemacional de produtos primários, semi-elaborados, mediante compra e venda, exportação,
importação e intermediação de negócios e ainda a prestação de serviços de comércio intemacional na promoção, divulgação e colocação de mercadorias brasileiras nos mercados estrangeiros, por conta própria ou de terceiros; d) a criação, o
arrendamento, a administração e manutenção de entrepostos aduaneiros; e) a fabricação de caixas de madeiras para embalagens; f) a participação em outras sociedades, negócios e empreendimentos de qualquer natureza, dentro e fora do País."
10. Aprovada a alteração do art. 25 do Estatuto Social, o qual passa a viger com a seguinte redação: "Artigo 25�ADiretoria, dentro dos limites fixados em lei e por este Estatuto Social, fica investida de amplos e gerais poderes de gestão, que possibilitem
a prática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia, com vistas a consecução dos seus objetivos sociais. § 1 ° - A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, bem como a prática de todos os atos
jurídicós que criem, modifiquem ou extingam quaisquer direitos e obrigações, compete a 2 (dois) membros da'Diretoria, assinando em conjunto. § 2° - No caso de contratos de fomecimento de bens elou serviços, além da representação prevista no

parágrafo anterior, a Companhia também poderá ser representada: (i) por um Diretor e um procurador constituído na forma do artigo 26 com poderes para a prática de tais atos; ou (ii) somente por procurador(es) constituído(s) na forma do artigo 26
com poderes para a prática de tais atos. § 3° - No caso de recebimento-de citações, intimações ou notificações judiciais, a Companhia poderá ser representada pelo Diretor Presidente Executivo ou seu substituto conforme dispuser o Conselho de

Administração", 11. Aprovada a revogação do art. 38 do Estatuto Social, que trata da participação da Companhia na Convenção de Grupo WEG. 12. Em função das alterações retro aprovadas, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da
companhia, conforme anexo. 13.Autorização para que os Diretores desta companhia e daWeg Tintas Ltda, tomem todas as providências necessárias à efetivação de que trata o Protocolo e Justificação de Motivos de Cisão Parcial e laudo deAvaliação
antes citados e demais deliberações tomadas nesta assembléia geral extraordinária. 14. Deliberaram publicar a presente ata através de Certidão, sob a forma de extrato, com omissão das assinaturas dosAcionistas. 15. Não há acionistas dissidentes,
face a aprovação unânime das deliberações tomadas pela totalidade dos acionistas. 16. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos
pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que é por todos assinada. Assinaturas. Décio da Silva. Presidente. Dimas Tarcísio Vanin. Secretário. Acionistas: WEG S/A. Harry Schmelzer Júnior. Diretor Presidente Executivo. Wilson José Watzko. Diretor.
WEG Participações e Serviços S/A Décio da Silva. Diretor Superintendente. Edward Henrique de Sá. Diretor. Décio da Silva. Miriam Voigt Schwartz. Martin Weminghaus. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de
Assembléias Gerais nO 02, às folhas 02 à 16, registrado na JUCESC sob nO 09/171129-0 em 04.06.2009. Jaraguá do Sul (SC) 01 de setembro de 2010. Décio da Silva - Presidente. Dimas Tarcísio Vanin - Secretário. JUNTACOMERCIAL DO ESTADO
DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/09/2010 SOB N° 20102684413 Protocolo: 10/268441-3, DE 13/09/2010 Empresa: 42 3 00025518 RF REFlORESTADORAS/A. MONIQUE OLlNGER PHILlPPI SECRETÁRIA GERAL
RF REFLORESTADORA S.A. CNPJ sob nO 79.670.501/0001-35 - Rodovia BR 101, Km 73, sIn°, CEP 89245-000 - Localidade RainhaAraquari - Santa Catarina ESTATUTO SOCIAL CAPíTULO I DO NOME, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO Artigo 1 °

Sob a denominação de RF REFLORESTADORASIA, fica organizada uma sociedade por ações de capital fechada, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 08/10/1986, sob nO 4230001551-8, e reger-se-á
pelo presente Estatuto Social e pelas disposições aplicáveis às Sociedades porAções. Artigo 2°ACompanhia tem sua sede e foro na localidade Rainha na cidade e comarca deAraquari, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 73, sinO, CEP�9245-
000, com filiais criadas e instaladas relacionadas no parágrafo único, podendo por deliberação do Conselho de Acjministração constituir, abrir, manter ou encerrar filiais, fábricas, depósitos, agências ou escritórios de representação, em qualquer parte do território
nacional ou no exterior, observadas as restrições do presente Estatuto Social.·§ Único - Com as seguintes filiais criadas e instaladas: Florestal Estrada do Sertão - endereço: na Estrada do Sertão, sln, Bairro Centro, CEP 89280-000, na cidade de Corupá, Estado
de Santa Catarina. CNPJ sob nO 79.670.501/0004-88. Nire nO 4290050201-5. Florestal Estrada Geral- endereço: na Estrada Geral, s/n, Bairro Centro, CEP 89247-000, na cidade de Balneário Barra do Sul, Estado de Santa Catarina. CNPJ sob nO 79.670.501/0021-
89. Nire nO 4290050202-3. Florestal Estrada Geral- endereço: na localidade Saí-Guaçú, sln, Bairro Centro, CEP 89249-000, na cidade de ltapoá, Estado de Santa Catarina. CNPJ sob n° 79.670.501/0022-60. Nire nO 4290050204-0. Florestal Rainha - endereço:
na Rodovia BR 101, Km 73, sln, Bairro Centro, CEP 89245-000, na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina. CNPJ sob nO 79.670.501/0023-40. Nire nO 4290050197-3. Florestal Morro Alto - endereço: na localidade Morro Alto, sln, Bairro Centro, CEP
88380-000, na cidade de Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina. CNPJ sob nO 79.670.501/0024-21. Nire (lo 4290050198-1. Florestal Estrada Barrancos - endereço: na localidade Saí-Guaçú, sln, Bairro Centro, CEP 89248-000, na cidade de Garuva,
Estado de Santa Catarina. CNPJ sob nO 79.670.501/0025-02. Nire nO 4290050203-1. Florestal Poço Grande - endereço: na Estrada Poço. Grande, sln, Bairro Centro, CEP 89245-000, na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina. CNPJ sob nO
79.670.501/0026-93. Nire nO 4290050205-8. Florestal Araquari - endereço: na Rodovia BR 101, Km 73, s/n, Bairro Centro, CEP 89245-000, na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina. CNPJ sob nO 79.670.501/0037-46. Nire nO 4290059344-4. Florestal
Sertãozinho - endereço: nâ Estrada do Sertão, s/n, Bairro Centro, CEP 89280-000, na cidade de Corupá, Estado de Santa Catarina. CNPJ sob nO 79.670.501/0038-27. Nire n° 4290059308-8. Florestal Administrativo - endereço: naAv. pret Waldemar Grubba,
nO 3000, Bairro Vila lalau, CEP 89256-900, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina. CNPJ sob nO 79.670.501/0039-08. Nire nO 429006341 0-8.Artigo 3°ACompanhia tempor objeto social: a) a pesquisa, desenvolvimento, produção/industrializaÇão,
comércio, exportação e exploração de reflorestamento, florestamenta, atividades açrosilvícolas elou agro pastoris, por conta própria ou de terceiros, na qualidade de elaboradora, executora, incorporadora e administradora de projetos desta natureza; a fabr.icação
de caixas de madeiras para embalagens; b) a pesquisa e lavra de jazidas minerais no território nacional; c)o comércio nacional e internacional de produtos primários, semi-elaborados, mediante compra e venda, exportação, importação e intermediação de

negócios e ainda a prestação de serviços de comércio intemacional na promoção, divulgação e colocação de mercadorias brasileiras nos mercados estrangeiros, por conta própria ou de terceiros; d) a criação, o arrendamento, a administração e manutenção
de entrepostos aduaneiros; e) a participação em outras sociedades, negócios e empreendimentos de qualquer natureza, dentro e fora do País. Artigo 4° - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPíTULO II CAPITAL SOCIALArtige> 5° - O Capital
Social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 56.358.775,60 (Cinquenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), dividido em 172.770.853 ações ordinárias, todas sem valor nomínal. § 1° Não
será permitida a conversão de ações ordinárias em preferenciais, ou destas naquelas. § 2° -A Companhia poderá, a qualquer tempo, emitir ações preferenciais até 2/3 (dois terços) do total das ações do capital social, sem guardar proporção com as demais
espécies existentes. § 3° -As ações preferenciais conferirão a seus possuidores os seguintes direitos: a) prioridade no reembolso do capital, em caso de encerramento das atividades da Companhia; b) participação em igualdade de condições com as demais

ações, na distribuição de dividendos, no recebimento de bonificações provenientes de correção monetária, de reavaliação do ativo, de capitalização de reservas ou de utilização de quaisquer fundos. § 4° - Mesmo quando não integralizadas, as ações guardarão
a forma nominativa, quer sejam ordinárias, quer sejam preferenciais, constando os respectivos registros de propriedade nos livros da Companhia. Artigo 6° - Prescrevem a favor da Companhia os dividendos não reclamados em 3 (três) anos, 'contados da data
em que tenha sido postos à disposição dosAcionistas. Artigo ]O - A subscrição de novas ações para aumento de capital processar-se-á nos termos e condições estipulados pelaAssembléia Geral, cabendo aAssembléia Geral fixar o preço de emissão das novas
ações. § Único - Amora doAcionista na realização do capital subscrito, importará na cobrança, pela Companhia, de multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação vencida, além de juros de 1 % (um por cento) ao mês de acordo com a legislação em vigor.
CAPíTULO III DASASSEMBLÉIAS GERAISArtigo 8° -AsAssembléiasGerais serão convocadas pelo Conselho deAdministração ou pelas demais formas legais.Artigo 9° - AsAssembléiasGerais serão presididas pelo Presidente do Conselho deAdministração
ou seu substituto em-exercício, ou, no impedimento deste, por qualquermembro do Conselho deAdministração. O Presidente daAssembléia Geral convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos. Artigo 10 - AsAssembléias Gerais terão as atribuições
que lhes são conferidas neste Estatuto Social e pela legislação em vigor. Artigo 11 - Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assembléia Geral. No caso de empate o Presidente da Assembléia Geral terá, além de seu voto ou votos, o
de qualidade. Artigo 12 -As deliberações daAssembléiá Geral, ressalvadas as exceções previstas na legislação, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Artigo 13 - Os acionistas poderão ser representados nas
Assembléias Gerais por procuradores constituídos há menos de um ano, que sejamacionistas, administrador da companhia ou advogado, desde que estes comprovem sua qualidade por meio de mandato com poderes especiais, cujo instrumento procuratório
ficará arquivado na companhia. CAPíTULO IV - DAADMINISTRAÇÃO Artigo 14 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. CAPiTULO V -DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Artigo 15 - O Conselho de

Administração compor-se-á de 3 (três) membros, no mínimo e 10 (dez) no máximo, Acionistas, eleitos pela Assembléia Geral deAcionistas pelo período de 2(dois) anos, podendo ser reeleitos. § 1° - AAssembléia Geral que eleger os membros do Conselho de
Administração indicará, dentre estes, o Presidente, bem como o Vice-Presidente. § � - Os Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administração. Artigo 16 - O Conselho de

Administração reunir-se-á sempre que necessário, por convocação do seu Presidente ou, na sua ausência ou impedimento deste, do Vice-Presidente, com antecedência mínima de 3 (três) dias. § Único - As reuniões poderão ser realizadas através de
teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. Os membros do Conselho poderão expressar seu voto em tal reunião através de carta, declaração ou mensagem encaminhada à Companhia, anteriormente
ou durante a realização da reunião, por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. O Conselheiro, agindo conforme disposto acima, será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para
todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião. Artigo 17 - As reuniões do Conselho de AdministraçãO serão realizadas com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros. Artigo 18 - O Conselho deAdministração deliberará por
maioria de votos dos membros presentes. Das deliberações lavrar-se-á a ata devida. Artigo 19 - Sempre que o Conselho deAdministração se reunir para tratar de matéiia cUja decisão dependa de esclarecimentos adicionais da Diretoria, esta poderá ser total
ou parcialmente convocada para participar da reunião, sem direito a voto nas deliberações. Artigo 20 - Compete ao Conselho deAdministração: a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; b) Examinar e manifestar se sobre propostas 'da Diretoria
a serem submetidas à Assembléia Geral; c) Submeter àAssembléia Geral a distiibuição do lucro líquido do exercício nos termos dos artigos 32 e 33 deste Estatuto Social; d) Propor à Assembléia Geral alterações estatutárias; e) Eleger e destituír os Diretores
da Companhia e fIXar lhes as atribuições, aprovando o organograma da Companhia. f) Indicar o substituto do Diretor ausente ou temporariamente impedido; g)'Fiscalizar a gestão da Diretoria e manifestar se sobre o .Relatório da Administração e as contas da
Diretoria; h) Convocar asAssembléias Gerais; i) Pronunciar-se previamente em relação aos seguintes atos a serem praticados pela diretoria, quando os valores e/ou prazos uitrapassarem os fixados pelo Conselho deAdministração: i.1) quaisquer oontratos de
mútuo, empréstimos e/ou financiamentos a serem firmados pela Companhia junto às instituições financeiras de crédito; i.2) aquisição, alienação elou oneração a qualquer título de bens do ativo permanente da Companhia; i.3) estabelecimento de limites de
crédito a dientes. j)Autorizar a prestação pela Companhia, de aval, fiança e outras garantias a favorde empresas coligadas, associadas ou controladas, para garantia de qualquer valor; k)Aprovar a cessão, transferência, aquisição de licença de quaisquer direitos
referentes a marcas, patentes, processos de produção industrial e tecnologia; I) Escolher e destituir os auditores independentes; m) Distribuir entre os membros da Diretoria, a remuneração e gratificação global fixada na Assembléia Geral. n)'Autorizar
investimentos e participação em outras empresas ou empreendimentos. o) Aprovar o planejamento estratégico e os orçamentos operaooneís e de investimentos da Companhia. p) Aprovar planos de expansão e diversificação de atividades. q) Autorizar a
aquisição de ações da Companhia, para efeito de cancelamento 6u permanência em tesouraria para posterior alienação. r) Resolver os casos não previstos neste Estatuto Social e que por lei não sejam de competência daAssembléia Geral. Artigo 21 - Competirá
ao Presidente do Conselho deAdministração: a) Convocare presidir as reuniões do Conselho; b) Presidir asAssembléias Gerais. § Único - Nas decisões do Conselho deAdministração, o Presidente terá, além do voto comum, o de qualidade em caso de empate
na votação. Artigo 22 - Competirá ao Vice-Presidente do Conselho deAdministração substituir o Presidente nos casos de eventual ausência ou impedimento, bem como no caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho, até que a Assembléia Geral
decida quanto ao seu preenchimento. Artigo 23 - Em caso de vacância do cargo de qualquer dos demais Conselheiros, caberá ao Conselho deAdministração a escolha do substituto, que exercerá a função até a data da r;ealização da primeiraAssembléia Geral.
CAPiTULOVI- DADIRETORIAArtigo 24 - ADiretoria será composta por, no mínimo 3 (três) emáximo 1O(dez)membros, acionistas ou não, sendo um Diretor Presidente Executivo, um DiretorVice-Presidente e os demais Diretores, sem designação específica.
§ 1 ° - O'prazo do mandato da Diretoria será de 02(dois) anos, podendo ser reeleitOs. § � - Os Diretores serão investidos nos seus cargos, mediante assinatura do Termo de Posse no livro de Atas Do Conselho deAdministração. Artigo 25 - A Diretoria, dentro
dos limites fixados em lei e por este Estatuto Social, fica investida de amplos e gerais poderes de gestão, que possibilitem a prática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia, com vistas à consecução dos seus objetivos sociais. §
1° �A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, bem como a prática de todos os atos jurídicos que criem, modifiquem ou extingam quaisquer direitos e obrigações, compete a 2 (dois) membros da Diretoria, assinaRdo em conjunto. §
�:. No caso de contratos de fomecimento de bens elou serviços, além da representação prevista no parágrafo anterior, a Companhia também poderá ser representada: (i) por um Diretor e um procurador constituído na forma do artigo 26 com poderes para a
prática de tais atas; ou (ii) somente por procurador(es) constituído(s) na forma do artigo 26 com poderes para a prática de tais atas. § 3° - No caso de recebimento de citações, intimações ou notificações judiciais, a Companhia poderá ser representada pelo
Diretor Presidente Executivo ou seu substituto confonne dispuser o Conselho deAdministração. Artigo 26 - A Diretoria, por intermédio de 2 (dois) membros em conjunto, poderá constituir, em nome da Companhia, procuradores com poderes "ad negotia" e "ad
judicia" a serem especificadoS no instrumento de mandato. As procurações "ad negotia" terão prazo de validade até o dia 31 de dezembro do ano em que forem outorgadas, ressalvadas as outorgadas no último trimestre do ano, as quais poderão ter prazo de
validade até o dia 31 de dezembro do ano imediatamente subseqüente. As procurações "ad judicia" terão seus prazos de validade vinculados ao processo para o qual forem outorgadas. Artigo 27 - Ao Diretor Presidente Executivo cabe o exercício, entre outras,
das seguir;ltes atribuições: a) Exercer a representação institucional da Companhia e dirigir as suas atividades gerais; b) Estabelecer políticas para o desenvoMmento da Companhia; c) Submeterao Conselho deAdministração os assuntos previstos no artigo
20; d) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho da Diretoria; e) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; f) Zelar pelo fiel cumprimento deste Estatuto Social, das deliberações da Assembléia Geral. § Único - O Diretor Presidente Execu-otiVo terá, além
do voto comum, Q de qualidade no caso de empate nas decisões de competência da Diretoria. Artigo 28 -Aos.demais Diretores compete: a) Exercer as funções executivas e os poderes que lhes são atribuídos no sentido de plane'jar, desenvolver e controlar
os negócios da Companhia. b) Exercer os poderes que lhe são atribuídos neste Estatuto Social; c) Substituírem-se entre si e ao Diretor Presidente Executivo em sua ausência ou impedimento, conforme dispuser o Conselho de Administração. d) Exercer as
funções executivas e os poderes que lhe são atribuídos para a consecução dos objetivos sociais da Companhia. Artigo 29 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente Executivo, sendo suas deliberações tomadas por maioria de votos
e registradas em atas. Artigo 30 - Aos Diretores e eventuais procuradores é expressãmente vedado o uso do nome da Companhia em atos estranhos aos interesses sociais e de'modo especial na concessão de avais, fianças e endossos de favor. § Único - Será

permitido entretanto;aos Diretores, prestarem fiança perante entidades autárquicas ou parestatal ou'ainda às fazendas públicas em favor de entidades comerciais ou industriais, dentro do limite de sua competência, sendo no caso.necessárias as assinaturas
doDiretor Presidente Executivo, ou seu substituto conforme dispuser o Conselho deAdministração, em conjunto com qualquer outro Diretor. Artigo 31 - Os Diretores terão as funções e encargos de direção da companhia na forma do organograma e definição
de atribui9Õés e responsabilidades de cada um, aprovado pelo Conselho deAdministração. CAPiTULO VII DO EXERClclO SOCIALArtigo 32 - O exercício social terminará no último dia do mês de dezembro de cada ano, data em que será levantado o balanço
anual. § Unico - Ad referendum daAssembléia Geral, o Conselho de Administração poderá decidir sobre a distribuição de dividendos intermediários e/ou juros sobre o capital próprio, na forma da lei nO 9.249/95, bem como dividendos intercalares, desde que
seja levantado balanço na forma da legislação vigente. Artigo 33 - Dos resultados verificados no exercício, após as deduções previstas no Artigo 189 da Lei nO 6.404/76 e após a dedução, observadas as restrições legais, de até 10% (dez por cento) a título de
participação dos administradores (Artigo 190 da lei nO 6.404/76), será dada a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do Capital Social; b) Importância, quando necessária e

devidamente justificada pelos administradores, para a formação de reservas para contingências e para a formação de Reserva de lucros a Realizar; c) 25% (vinte e cinco porcento) no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma doArtigo 202 da lei nO 6.404/76,
para distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, na forma da lei nO 9.249/95, imputados aos dividendos; d) Retenção do lucro, quando devidamente' justificado pelos administradores, para financiar plano de investimento, previsto em orçamento
de capital; e) O saldo que se verificar, depois das deduções acima, será aplicado segundo deliberação da Assembléia Geral, mediante proposta do Conselho deAdministração. § Único - Em face da lei 9.249/95, o Conselho deAdministração deliberará sobre:

a) o montante dos juros a título de remuneração do capital próprio, a serem pagos ou creditados aos acionistas, em espécie ou "in natura", total ou parcialmente; b) a imputação e dedução, do dividendo obrigatório, do valor dos juros pagos ou creditados aos
acionistas a título de remuneração do capital próprio, conforme a letra "c" retro. CAPiTULOVIII- DO CONSELHO FISCALArtigo 34 -A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de até 5 (cinco) membros efetivos e
5 (cinco) suplentes, sendo somente instalado por deliberação da Assembléia Geral que, na ocasião, elegerá os seus membros e fixará a sua remuneração. § 1 ° - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira
Assembléia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição. § 2° -As reuniões poderão ser realizadas através de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. Os membros do Conselho poderão
expressar seu voto em tal reunião através de carta, declaração ou mensagem encaminhada à Companhia, anteriormente ou durante a realização da reunião, por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. O
Conselheiro, agindo conforme disposto acima, seráconsiderado presente à reunião, e seu voto será considerado válidopara todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião. CAPíTULO IX DA LIQUIDAÇÃOArtigo 3q - A Companhia entrará
em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembléia Geral nomear o liquidante e o modo de liquidação. CAPiTULO X DAS DISPOSiÇÕES GERAIS Artigo 36 - AAssembléia Geral, poderá a todo tempo, deliberar a transformação do tipo
jurídico da sociedade, na forma da legislação em vigor. Artigo 37 - Os casos omissos ao presente Estatuto Social serão regidos pelas disposições legais vigente. Décio da Silva - Presidente. Dimas Tarcisio Vanih - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/09/2010 SOB N° 20102853657 Protocolo: 10/285365-7, DE 24/09/2010 Empresa: 42 3 0002551 8 RF REFLORESTADORA SIA. MONIQUE OLlNGER PHILlPPI SECRETÁRIAGERALAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Subsídios do Sebrae
O Sebrae nacional disponibilizará ao longo

dos próximos três anos uma verba de R$ 409
milhões que deverá ser aplicada em micro e

pequenas empresas na área da inovação. As
aplicações serão em diversos programas dife
rentes com limites de valor, prazos e partici
pações diferentes. Estes detalhes definidos
no edital podem ser obtidos junto ao Sebrae.

Cazaquistão?
Foram comercializados ativos de mi

nério de ferro no valor de US$ 304 milhões
com a ENRC, companhia de mineração do

Cazaquistão. Esta mesma companhia já ha
via investido US$ 670 milhões em minas de
ferro no Brasil no mês passado. Pelo que se

pode observar, o Brasil é a bola da vez para
muitos investidores.

'Mobilidade' urbana
Este tema está em todos os discursos

políticos ao longo dos últimos 15 anos e

de concretoaté omomentomuito pou
co se tem observado. Claro que estão
sendo feitas mudanças no trânsíto, mas
na prática o que ocorre é a transferên
cia do gargalo de um lugar para outro.
Com a entrada de cerca de 500 veículos
novos todos os meses, temos um nú
mero de pelo menos seis mil veículos
a mais circulando no município a cada

,", ..

ano. Portanto, o que precisamos são
investimentos significativos na criação
de novas opções. Faz muita falta um

anel viário com vias de alta velocidade,
ligando os diversos bairros da cidade' sem
que a maioria do trânsito tenha de pas
sar pelo centro. Também fazem muita
falta - pelo menos como paliativo - as

pontes prometidas há tantos anos e que
ainda não se tomaram realidade. Afinal,
só poderemos pensar de verdade em

novos modais se conseguirmos opções
para que os veículos particulares Circu
lemmenos na partemais conturbada.

Mercado Regional

Lourival Kàrsten

Fiat x Volks Inadimpl,ê�cia cresce
Os últimos dados do Serasa Experian

mostram que o número de inadimplentes
voltou a subir em setembro e é o maior nos
últimos dez anos. No ano, o crescimento da

inadimplência é de 1,8% em relação a 2009:
,

Ainda assim, cheques sem fundos e títulos

protestados apresentaram recuo.

A líder do mercado brasileiro de auto
móveis não pretende perder espaço e anun

cia investimentos de R$'lO bilhões até 2015.
Deste total, entre US$ 6 bilhões e US$ 7
bilhões serão para o segmento de automó
veis. Por seu lado a vice-líder, aVolkswageh,
já definiu investimentos de R$ 6,2 bilhões
no período de 2010-2014, que como primei
ro fruto resultará no lançamento de um ve

ículo pequeno, mais barato que o Gol. Existe
a convicção da Anfavea de que não será pos
sível continuar com crescimento de dois dígi
tos ao ano no mercado automobilístico e por
isto todos estão afiando suas armas para a

disputa que se aproxima. Para 2011 espera
se um crescimento nas vendas de automó
veis de 4% a 6% contra um crescimento de
8% este ano. Provavelmente veremos uma

redução nos preços dos veículos.

Bal,ança comercial
Na terceira semana de outubro, a ba

lança comercial apresentou déficit, mas no
acumulado do mês ainda se mantém supe
ravitária. Este fato, no entanto, mostra que
estamos chegando perigosamente perto
do momento em que as importações vão

superar as exportações. Isto poderá ajudar
a desvalorizar o real, o que será benéfico
para as exportações, mas, por outro lado,
será mais um passo rumo à desindustria
lização do país. Sempre lembrando- que
quem sustenta a balança comercial são os

produtos da agroindústria.

Economia 19

Geradores
compactas

Os geradoresWD1O foram de
senvolvidos pelaWeg para atender
a demanda crescente por gerado
res compactos, típicos de equipa
mentos para aplicação naval. Há

quem diga que o metro quadra
do mais caro do mundo está nas

plataformas e embarcações do
mercado de Oil & Gas. Por isso,
em ambientes onde 'espaço é um
item de luxo, nada mais justo do

que criar um produto que atenda
todas as necessidades e ainda seja
compacto. Os novos geradores
WDlO da Weg são exatamente a

tradução de tudo isso.

LOTERIA '

,

QUINA ' ,';

SORTEIO N° 2.426
15 - 26 - 31 - 36 - 43

DUPLA SENA

SORTEIO N° 908
!)'íI;IMfl1il;l[} smrnm

14 - 27 - 36 - 37 - 44 - 45
SE'GIJIUIJ(') SORTEIO '

01 - 08 - 17 - 21 - 29 - 46

,

Senai e Pcmerode INDICADORES
APrefeitura domunicípio vizinho firmou parceria com o

Senai para realizar curso gratuito de qualificação emMode
lagem, Corte e Costura Industrial em Malha. Como se pode
observar, a "cidade mais alemã do Brasil" continua apostan
do na confecção para sustentar seu crescimento acelerado. BOVESPA

,

'�':Soi!)o
'" 1 �'�;r' ,.�

POUPANÇA,

Catar
-

investe
20,OUTUBRO,2D10

CÂMBIO , ,COMFHlA ,'Sl.ENElA �AB..,
O Fundo Soberano do Emirado realizou uma intrincada

operação financeira que resultou na aquisição de 5% do San
tander no Brasil. Esta operação será de US$ 2,719 bilhões e re

sultará numa melhoria no equilíbrio financeiro do banco es

panhol depois de diversas aquisições que a instituição realizou.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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moagoncarves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
, -

N
umaínícíatíva do Rotary Clube Vale do Itapocú, no próximo

�:di51�� q� novembro, no Projeto Palco Livre daScar, será realiza
do o show "MeuViolão" corno excelente cantor Enéias Haasch.
'Vocêvaicurtir um passeio do erudito ao popular com interpre

tações d�,c.errípQ.síções'de João Pernambuco, Ernesto Nazaret,Francisco
Tarrega, Bach; Baden Powell, Antônio Carlos Jobim, Stanley Mayers e

The Beatl�>,pjrigtésso será um livro (novo ou usado) ou Llitro de leite
- r·- .... '.. • , .

UHT qt1e�serão doados para entidades carentes.
":; ... � -:.'.' .

Festa
do vinil

Na sexta-feira, com a

participação dos Djs Nene

Wolf, Paulico e Marcelo
Luís, acontece na lump a

10° Festa do Vinil. Noite

para celebrar as memorá
veis músicas 'dos anos 80.
Vai perder? '

Pipoca'
Sem a piratagem, está a

mil nos cinemas do Brasil
todo o' filme Tropa de Eli
te 2, que também enche
os cinemas de Jaraguá. As
sessões estão sempre bem
cheias e com gente cuja re-

f' . ação pode ser tudo menos

a indiferença.

Perguntar
não ofende

Fazendo eco as dezenas de e

mails e telefonemas que recebi du
rante a semana. Será que não tem

alternativa ao invés de fazer mão
única a Rua Marechal Deodoro até a

Rua João Januário Airoso?

NAS RODAS
• A bonita e morena Sueli
Dantas, a Si, anda toda
saltitante. Dizem que a moça
está de lave novo. Um charmoso
coroa. A fase é de felicidade

. .total.O amor é mesmo lindo!

Pedalada
o professor Omar Forte da Studio Vida Ativa estará na Peda

lada Famosa dia sete de novembro,com saída as 10h da Subway,
,

dando dicas de alongamento e aquecimento para a galera es

perta que fará o passeio ciclístico. Outra coisa, para participar do
sorteio de vários brindes não se esqueça de levar um litro de leite

longaVida para ser doado às pessoas carentes de Jaraguá .

. ..,� .• ��Sempre simpática , Roselene
.:

"

:� /�_:i(P�pp me contou por e-mail que.
< '�:":"::-Já;éstá tudo certo para viajar no

,

',;

'�'," d�a, 31 de outubro. Decola para
t

.•

'.'"
....u.ns çias, de fériasem Fortaleza.

:.. "Serãçj,:dez dias de dolce vita
.

, '�e,muita balada; tendo como
" :"'<!r!fitrião,nQrdestino seu amigo

·,,�anafino. Pé no jato!
•As�·ulhere.s de bom gosto
estão rasgando elogios pata
a coleção alto verão 2011 da

. Lez 'a Lez, ÓS .rnodelitossão de
tiraro fôlego dos marmanjos.
Ta curiosa? Acesse o site www.
lezalez.com.br e viaje.

,':.

Li num jornal.. ..pasmem...

que alguns ricos do Brasil esta
riam estocando champanhe com
medo da crise de abastecimen
to que ameaça a França. Dá pra
imaginarum negócio desses??

"
Tiririca informa que

'

já pode realizar
o teste desde

que quem corrija
a prova seja o

presidente Lula.

Níver do Renato
,

O grande aniversariante
de ontem. foi com certeza o

empresário Renato Koslo
wski, uma pessoa especial,
um grande amigo. Parabéns
e milhões de felicidades,
que o Senhor te conceda

preciosas bênçãos ..

Bate pernas
A maioria das lojas está se

preparando. Encheram as araras

e prateleiras de novidades para a

temporada que vai começar de
correria para as compras de fim
do ano. Quando entrar. novem

bro, será a senha para se verificar
a temperatura. Certamente esta

rá pegando fogo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Atletismo fatura
mais medalhas
na 10a Olesc
JARAGUÁ DO SUL

A delegação jaraguaense na lOa

Olesc (Olimpíada Estudantil Catari
nense) segue conquistando meda

lhas. No atletismo, Iéssica Rodri

gues da Silva foi amelhor atleta do

heptatlo e ficou com o ouro, com

3.701 pontos. Já Celita Silva con

quistou o bronze nos 1.500metros

rasos, com a marca de Smin3S. O

atletismo feminino ficou com a

quarta colocação geral e o mascu
lino terminou em oitavo.

Na disputa de duplas do tê

nis de mesa Priscila Salvador e

Camila Rabello estavam nas se

mifinais. Porém, o jogo contra

Balneário Camboriú não tinha
encerrado até o fechamento da

edição, O' masculino já havia

sido eliminado da Olesc. Hoje
acontecem as disputas individu
ais do tênis de mesa.

Nas modalidades coletivas

basquete (M/F), futsal (M/F)
-

e vôlei masculino passaram

para a segunda fase. O vôlei
feminino não tinha encerrado'
a partida' contra Pinhalzinho
até fechar a edição.: O hande

bol (M/F) já está eliminado da
Olesc. Hoje também iniciam

as disputas na natação.

Esporte 21

Sem chance de titulo, Lenzi
quer vencer etapa brasileira·

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 21 de outubro de 2010

DIVULGAÇÃO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
O piloto jaraguaense Ales

sander Lenzi, atual bicampeão
mundial de freestyle profissional
(2001 e 2009), tenta nesse fim de

semana conquistar, pelo segun
do ano consecutivo, a etapa bra
sileira do circuito mundial. Len

zi, que não participou das etapas
da França e dos Estados Unidos,
não temmais chances de título.

Para não passar o mundial

em branco, o piloto traçou como

meta vencer a etapa brasileira,
que acontece na praia Norte, em
Balneário Piçarras. "É muito bom

competir em casa, com a presença
do torcedor e vamos tentar ganhar
esta etapa que é muito importan
te. No ano passado a disputa foi
bem acirrada e acredito que agora
não será diferente. Espero contar

com a presença de, toda torcida da

região", afirmou o catarinense.

oteru ..,�lIda crté 31/10/2010 para contrataç40 do Paço Euenclalno pertado d 6 m se (pro rata'" (; m· 5)no pj no d s rvlee Vlü Completo, Fid 11<1 di d 12 m f s. ulelto eobfilnç. d mult p fll CSfle: lamtlflto nt s do prílilo. prc.

callalf'f I clt! ,canal HBO. Pacote MlJltjeultural e Canais Avulsos 56 podem s r contratados m conjunto com algum dos pacottll VI mbrat I: Essencial ou Fümllla. A gratuldlul dos CanIl I faltlclntl @ vâlldª por lO dlgs. A gratYld@de do PH:.

campeon1jto SM j A e 8. válldasom ntuté o fln31 do camp omito m dezembro de 2010. Consylto cemdlções d� eentr ação. v IOf dI} X d Inul c;' Q, dlsponlbllld3do do 5 rvtce m ue r QJ�o "v'ªbllldod t' I;;nlCIl dl).lecftl. SYltit"
anáU.e de crédito, COI1§ulte �m nOj§O §Ite a djiponlblllôad dos canlJls ao rte m jua cid cI r gUio. CaM I ofar eldo� como cortesta pod r&º \er f tirldos da gr de fi progFjlmaçáo em lIvl o prévIO. Ac m�: www.vlijembrt@l.com.br.
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linha de Fundo PorGenielli Rodrigues, interina

Julimar Pivatto
,

I

" ,

,':,',:,'" ," " , ".', ii
"

, Jull,Jma'r,@oCPrlt'&iodo,povo,.tom.bt 'I

Grand Prix

Com
100% de aproveita

mento no Grand Prix de
Futsal, a seleção brasilei
ra tem uma parada dura

na segunda fase do torneio in
ternacional: a Itália. A partida,
que será hoje às 18h, em Aná

polis, é válida pelas quartas de
final da competição.Na primeira
fase, o Brasil venceu a República
Tcheca, por 9x2, derrotou aCosta
Rica por 8xO e passou pela Líbia
com o placar de 2x1. O técnico
Marcos Sorato espera um con

fronto difícil por causa do alto
número de brasileiros naturali
zados que compõem o elenco
do time azurra.

DIVULGAÇÃO

Ginástica rítmica
A atleta Bruna Silva (foto), de Pomerode, conquistou ouro

no individual geral da Olesc (Olimpíada Estudantil Catarinen-
Recuperação I

se) pela cidade vizinha. Amanda Pfleger, também de Pomero-
O craque Falcão (foto), que foi de, ficou com o bronze. A cidade ficou eom ouro também no

poupadocontra a Líbia, não entra individual por equipe. Os resultados provam que quando um

em quadra hoje diante da Itália. O município decide investir seriamente em determinada moda
camisa 12 sentiu a panturrilha es- lidade os frutos são colhidos muito antes do que se imagina.
querda na partida contra a Costa Como é o caso do bicicross e judô em Iaraguá do SuL
Rica e deve voltar apenas no fim
de semana. Ele passou por exames
e foi constatada uma lesão leve no
local. O ala da Malwee/Cimed está
ansioso para retomar e fazer o tão

esperado gol de número 300 com a

camisa da seleção brasileira.

ANIVERSARIANTES

'&'-_'11.
-=-"��'III;���'
�

CLUBE ATltHCO ALTO VALE (15 ANOS) -

Clube catarinense da cidade de Rio do Sul, licenciado.da
FCF (Federação Catarinense de Futebol) desde 2003.

HOLANDA ESPORTE CLUBE
(3 ANOS) - Com sede em

Rio Preto da Eva, diSputa
a Segunda Divisão do

Campeonato Amazonense.

AVANT GARDE VIE GRANO
AIR (93 ANOS) - Também
conhecido como AGVGA,
foi o primeiro time

profissional da Argélia

DOIS TOQUES

DIVULGAÇÃO

PREP RA

Malweevolta
o foco para a

LigaFutsal
Partida válida pelo Estadual
será jogada com time juvenil
JARAGUÁ DO SUL

Depois'de jogar com
todo elenco que tinha à

disposição nos dois jogos
do Estaduat, a Malwee/
Gimed volta o foco
totalmente na Liga.

organizada no ataque, eles têm
uma excelente defesa", adiantou.

Ferretti revela que trabalhará
a equipe paramanter o bommo

mento que o time vinha tendo e

focará os treinamentos no que o

Carlos Barbosa tem de melhor.
"Temos a vantagem de decidir
em casa, mas vamos lá com o

objetivo de aumentar essa vanta

gem, se possível, com uma vitó

ria", declarou.
equipe tem compro
misso . pelo Estadual
nesta sexta-feira contra

o Colegial fora de casa,
mas para não interromper QS
treinamentos decidiu man

dar o time juvenil. Assim, es

tão programados treinos até No treino de ontem, Lenísio
sábado em dois períodos do e Neto voltaram a treinar com
dia. "Estamos recomeçando a bola. O camisa 10 jogou no sa

nossa preparação. Claro que crifício a decisão contra a Krona/
o Estadual· ajudou a movimen- Joinville, enquanto o fixo sentiu
tar a equipe, mas agora é hora uma tendinite após a partida.
de pensar só na Liga", declarou Chico, que sentiu a coxa esquer
o técnico Fernando Ferretti. A da na segunda-feira na partida
Malwee encara o Carlos Barbo- contra Siderópolis, fez uma eco-j
sa dia 30, pela semifinal. grafia que não detectou lesão.

Hoje a equipe assiste a um Hoje ele será submetido a uma

vídeo do Carlos Barbosa para ressonância.
definir qual a tática que usará na
decisão. "Nossa equipe tem que • Genielli Rodrigues
entrar bastante concentrada e

_ genielli@ocorreiodopovo�com.br

PIERO RAGAZZI

Neto e lenísio estão recuperados e voltaram a treinar com bola ontem
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'SUl�· MERICANA

Avaí jogará com fo
, .

maxnna
Equipe, que vive situação difícil no Brasileirão, tenta reverter a vantagem do Emelec

DA REDAÇÃO
O Avaí pretende não
terminar tão cedo sua

primeira participação
em um torneio
internacional oficial.

....... or isso, apesar de estar

__
em situação complica
da no Brasileirão, ocupa
a 18° colocação, a equi

pe não poupará os titulares nó

jogo de hoje, às 20h15, na Res
sacada, contra o Emelec, do

Uruguai. Os catarinenses terão'
de-reverter a vantagem do ad
versário para avançar às quar
tas de final da Sul-Americana.
O Leão da Ilha precisa de uma

vitória por Ixü ou por dois ou

mais gols de diferença, já que
perdeu a partida de ida por 2xl,
no Equador, sofrendo gol já nos

acréscimos do segundo tempo.
O time, que vem de uma

derrota pata o Atlético-MG, por
2xO, no último fim de semana,
entrou na zona do rebaixamen-

to do Brasileirão. No próximo
domingo terá um novo con -.

fronto direto, desta vez com Q

Goiás fora de casa. Por isso, al
guns dirigentes esperavam que o

time entrasse em campo com os

reservas na partida de hoje con

tra os equatorianos.
Porém, o treinador Vagner

Benazzi convocou todos os- ti
tulares que não estão contun

didos para uma concentração
até domingo e anunciou que
o time terá força máxima nos

dois jogos. O treinador disse

que, por enquanto, só pensa na
Sul-Americana e na vitória e só

depois do jogo vai trabalhar vi
sando o jogo com o Goiás.

Mesmo jogando com todas as

fichas, Benazzi terá os desfalques
do zagueiro Gabriel, o lateral Pa
tric, os meias Sandro, Leandro
Bonfim e Rodrigo Thiesen e o

atacante Marcinho, vetados pelo
departamento médico. Os _za

gueiros Emerson Nunes e Emer
son voltam de lesão e devem
estar à disposição do treinador

.

para o confronto de logo mais. Leão está na degola do Brasileiro e optou em não priorizar torneio

Goiás, Galo
e Palmeiras
seguem

PREVISÃO DO TEMPO

SOL E
ES'TABll�DADE
Tempo estável e presença
de sol, com mais nuvens
no Litoral. Temperatura
baixa na madrugada e ao

amanhecer.e em elevada
durante o dia.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: s-e
MÁX: 25°(

SEXTA

MíN: 12°(
MÁX: 23°(

SÁBADO
MíN: 17°(
MÁX: 22°(

DOMINGO

MíN: 18°(
MÁX: 250( , , J

Eusolarado P.m:ialmüote
Nublado

Nub!ado

PH ISÃO

Sensação térmica
é de mais frio

Hoje, a sensação térmica mí
nima deve ficar um pouco mais
baixa em todo o Estado. 'No Vale
do Itapocu, o índice varia entre

. SoC e ISoC namaior parte do dia:
A região litorânea é a mais quen
te, com sensação acima de 20°C.
No centro de Santa Catarina,
sensação de frio chega a O°C, em
São Joaquim.

� ,r r

Instável

Os três times que jogaram
ontem pela Sul-Americana con

quistaram a vaga para a. quartas
de final do torneio. O primeiro a

entrar em campo foi o Goiás que,
jogando fora de casa, perdeu por
3x2 do Pefiarol, no Uruguai, mas
com o placar de lxO no jogo de
ida garantiu a classificação.

O Galo também perdeu fora,
só que por lxO para o Santa Fé,
na altitude de.Bogotá, na Colôm
bia. Mesmo com a derrota, a vaga
foi assegurada' pela vitória por
lxO na partida de ida.

A única equipe brasileira que
venceu ontem foi o Palmeiras. O
Verdão derrotou o Universitário
Sucre por 3xl e segue na compe
tição. O time paulista enfrentará
o Atlético-MG na sequência. Já

\ o Goiás aguarda o vencedor do
confronto entre Avaí e Emelec.

f�M DE SEMANA

Pancadas de chuva
ocorrem até domingo
A chuva deve estar presente em algu

mas cidades da região durante os próxi
mos três dias. Amanhã, as pancadas ocor
rem principalmente no final do dia, com
trovoadas no Oeste. No sábado, a chuva

chega ao Planalto Sul e se espalha por
,

Santa Catarina. No dia seguinte, as pan- .

cadas se concentram na região Leste.

. "
I�" ".f.II.II.�\I' iII"_ lilll�,.,.,"':��� 1.1 ' .. ' ,��
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Promoção válida para Fox 4P 1.0 2011. Crédito sujeito a aprovação. Válido enquanto durarem os estoques ou até 2,1/10/2010. Fotos meramente ilustrativas. Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
Grupo Auto e 40 anos de credibilidade. Lidet de vendas da região.

..

QUER UM BRONZEADO BONITO, E DURADOURO?

INDICAÇÕES:
- Queima gordura.
- Eleva' os níveis de energia.
- Aumenta o metabolismo.-
- Promove o emagrecimento
- Tratamento da retenção de líquidos;
- Energizante , Cardiotonico
- Reduz significativamente a circunferência

. '

abdominal
- Fortalece o Sistema Imul)ológico.

-

Um meio natural e, eficiente e que muita gente desconhece para alcançai uma
cor desejável e duradoura é a associação entre Betacaroteno, Urucum e

Vitamina E, com este composto você não precisa mais ficar horas e horas
torrando no sol.

A Farmácia Ekilíbrio traz para você esta associação em cápsulas.
Urucum: Proteja a pele dos raios solares,' evitando o envelhecimento.

Contém Vitamina A, tonalizante natural que bronzeia e fixa o bronzeado.
Betacaroteno: O betacaroteno também é favorável na obtenção do bronzeamento da pele.

Quando transformado em vitamina A em nosso organismo, auxilia na formação de melanina,
pigmento responsável por proteger a pele dos raios ultra-vióletas e conferir o bronzeamento.

Vitamina E: Um dos antioxidantes mais-aclamados, demonstrando ter um 'efeito
poderoso contra a deterioração das células e efeitos

contra o envelhecimento.

'I

,A Farmácia Ekilíbrlo sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar!

71-8298 / 337 -6087 I Rua João Picolli 110, Centr·
.. ; f ... ' .• I i If i c4 �,
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