
Matrículas
em novembro

'

Município segue
determinação
do Ministério da

, Educação para
inscrições no

10 ano de crianças
que completarem
seis anos ate o dia

31 de março.
Página9

Preparação
paravotar

Cartório
eleitoral finaliza

,

.: avaliação das
urnas para
o próximo

domingo. Última
revisão dos

equipamentos
acontece hoje.

Página7

Crescimento acelerado
'. .

.

.nosmunicípios doVaIe
Terminaram ontem as visitas dos recenseadores do IBGE aos domicílios para
realização do Censo 2010. Os dados, mesmo que extraoficiais, revelam uma

tendência regional de crescimento nos últimos dez anos. O destaque ficou com
Guaramirim, onde o número de habitantes saltoumais de 45%ó

A revista da mulher intetigente!

Trânsito registra
mortos e feridos

CRESCIMENTO POPULACIONALNA MICRORREGIAo:

Na 5(-413, em Guaramim,
Renato Seara morreu na

colisão entre três carros.
Já no bairro Três Rios do
Norte, menina foi atropelada
por condutor embriagado.
Página 19

GUARAMIRIM: 480/0 SCHROEDER: 4QOÁ) JARAGUÁ DO SUL: 300Á) MASSARANDUBA: 150/0

Folga prolongada
para servidores.
Funcionários públicos da
Prefeitura de Jaraguá terão
feriado de sexta a terça
feira. Serviços essenciais
serão mantidos. Página 7

FAMEG

Crescimento populacional impulsiona novas construções, em Jaraguá mais de 40 mil domicílios foram recenseados

of

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Anarquistas são
banidos do Brasil

No dia 26 de outubro de 1919, são bani
dos do Brasil mais de cem líderes anarquistas,
após a descoberta de um plano para derrubar
o governo.A agitação foi apenasmais uma das
inúmeras que aconteceram durante o gover
no do presidente Epitácio Pessoa. Na época,
estavam se aprofundando as divisões políticas
até mesmo entre as oligarquias dominantes. A
crise era uma prévia do que aconteceria anos

mais tarde: a desintegração da República oli
gárquica, com a Revolução de 1930.

.

Por volta de 1920, o movimento operário
estava em ascensão no Brasil- os grupos eram
formados majoritariamente por imigrantes

.

europeus. Esses imigrantes também foram

responsáveis pela introdução no país de novas
ideologias políticas muito em voga na época,
como o anarquismo e o socialismo.

Enquanto os anarquistas previam a de
fesa da liberdade individual e a abolição de

qualquer dominação política, os socialistas
. queriam emancipar as classes proletárias, e

ficaram mais fortes após a Revolução Socialis
ta Russa de 1917. O movimento fez com que o'

governo se opusesse às novas ideologias) ela
borando leis que impediam a livre organiza
ção sindical e as greves operárias.

A intenção era defender os interesses das

oligarquias agrárias, 'principalmente os cafei
cultores - consequentemente, os trabalhado
res eram prejudicados com a falta de aumen
tos salariais e o controle sobre o custo de vida e

da inflação. Após algum tempo, as greves eclo
diram, paralisando várias indústrias. Em 1� de
setembro de 1921, Epitácio Pessoa promulgou
a Lei de Repressão ao Anarquismo. As mani
festações e o movimento operário, apesar de
oscilar com o passar dos meses, continuariam
acontecendo até aRevolução de 1930.

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 26 de outubro de 2010

Os piratas da.
Barbária

O declínio do .Império Romano deu

origem à pirataria no Mar Mediterrâneo
ocidental- as operações, quase sempre,
eram centradas namargem norte-africa
na do oceano. Logo nos primeiros anos,
os saqueadores ficaram conhecidos por

. "piratas da Barbária" - não pela barbárie
do comportamento, mas pelo nome do

próprio local onde atuava.
Na sua fase inicial, a pirataria era

exercida principalmente no Mediterrâ
neo 'ocidental, com eventuais ataques
a povoações costeiras menos defen
didas' atingindo igualmente todos os

povos ribeirinhos. Ainda assim, a partir
do período'das Cruzadas e do início da

reconquista cristã da Península Ibérica,
esta forma de pirataria passou a ganhar
contornos diferentes.

Concentrando-se sobre as embarca

ções e as costas ocupadas por povos cris
tãos, a atividade acabou se inserindo no
conflito inter-religioso que se travava na

região. Os piratas passaram a ser enca

rados como corsários, já que a pirataria
acabou sendo considerada legítima por
causa do conflito que se travava.

li,
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Novas cidades
No dia 23 de dezembro de 1948, O
Correio do Povo tornavapúblico
o fato de que novosmunicípios
passariam a existir após um estudo
da Comissão Especial de Divisão
Territorial. Novos limites haviam

.sido definidos, e passavam a existir
as cidades de Massaranduba, Luiz
Alves e "Guará-Mirim".

O paraquedas
Em 1483, Leonardo dáVmci idealizouum "protetorpara.
quedas", feito de pano e com o formato de uma pirâmide,
para estudar os princípios da aerodinâmica.Ainda assim,
o paraquedasmoderno só surgiu no final do século 18 - o

primeiro a demonstrar sua utilização foi o francês Louis
Sébastien Lenormand (1757-1839), que, em 1783, saltou de
uma árvore com dois guarda-sóis, um em cadamão.

'i
PELO' MUNDO

1911

Brasil na PrimeiraGuerra
Neste mesmo dia, em 1917, o Brasil passa

a figurar ativamente na Primeira Guerra Mun
dial. Três anos antes, o país havia se declarado
neutro, buscando não restringir,o mercado a

seus produtos de exportação, principalmente
o café. Mais tarde, declarou guerra ao Império
Alemão e tomou-se o único país latino-amerí
cano a participar daPrimeiraGuerraMundial,

/

1951

Churchill reeleito
No final de .outubro de 1951, Wmston

Churchillé reeleito primeiro ministro britâni

co, com a vitória do Partido Conservador nas

eleições do dia anterior. Ele havia sido eleito
pela primeira vez em 1940, nove meses após
a invasão daPolôniaporAdolfHitler. Por causa
de um tratado de defesamútua, o ReinoUnido
também declarou guerra àAlemanha.

A pirataria também serviu de inspiração artística. Esta obra, de Aert Anthonisz
,. (1579-1620), retrata um navio francês sendo atacado por galés argelinas
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PONTO DE VISTA

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA 'SEXTA-FEIRA SÁBADO
o�ª d�Jaraguá

doSul
"

, Jorge Brogtrtolil !?,
economista' ,

DurvalMéfrcatto,
presidente da A'cijs

I Ferilalildo Rizzolo
Advogado,

Parques tecnológicos e arranjos produtivos

De modo que
se torne um

instrumento de
independência
e acesso ao

saber.

Na
quinta-feira passada foi assinado o estatu

to que oficializa a criação do Parque Tecno

lógico e de Inovação da Região de Iaraguá do
Sul- Tecnovali, que é uma organização cujo

objetivo principal é consolidar a renda e emprego na

região, 'através da promoção da cultura da inovação
e da competitividade das empresas e instituições ba
seadas no conhecimento que lhe estão associadas.
Nesse caso, as parcerias entre as diversas institui

ções que participaram da assinatura oficial do esta

tuto devem estar focadas, além de manter a especiali
zação produtiva, em vínculos de articulação, interação,
cooperação e aprendizagem com os ou

tros atores locais, tais como: governo,
associações empresariais, instituições
de crédito, ensino e pesquisa.

Depois de uma longa caminhada
iniciada por administrações anterio

res, a Secretaria de Indústria, Comér
cio e Turismo da Prefeitura, coman
dada pelo secretário Célio Bayer,
inicia uma nova fase na consolidação
de um projeto decorrente de um ar

ranjo produtivo local, que resulta de

empreendimentos plenamente com

patíveis e complementares.
A visão integrada dessa estratégia está centrada na

construção deuma rede de atores, cuja configuração in
clui uma incubadora, fundamentalmente como Núcleo
de Inovação Tecnológica - NIT, de modo a estimular no
vos empreendedores a apresentar seus projetos. Dessa
forma, tal arranjo passa a ser um instrumento efetivo

para a geração de produtos e serviços de alto valor

agregado. A importância disto não é apenas ampliar a
diversidade destes produtos e serviços oferecidos no
mercado, senão também criar as condições necessá

rias para que os pesquisadores das instituições de en
sino formulem seus próprios negócios, ou desenvolvam
soluções para as necessidades das empresas da região.

Tal configuração ajuda a criar um ambiente inova

dor, que facilita a instalação destes empreendimentos
no parque tecnológico, que tem, entre suas funções,

� propiciar a proximidade física e troca de conheci-

mentos como forma de evoluir tecnologicamente,
consolidando as empresas num espaço físico com

características tecnológicas similares, com ambientes
correlatos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que
sela sua relação íntima com a universidade e centros

de ensino regionais.
O Centro de Inovação e Pesquisas Tecnológicas - Iara

guaTec, faz parte desse arranjo produtivo local, transfor
mando-se na porta de entrada das empresas incubadas

graduadas, de modo a ocupar um espaço físico no Parque
'

Tecnológico. Tal modelo de incubação toma-se o agente
nuclear do processo de geração e consolidação demicro e

pequenas empresas na área metal-mecâ
nica e de prestação de 'serviços, principal
mente aquelas que se configuram corno

empresas de base tecnológica ou de ma
nufaturas leves, centradas na inovação
tecnológica como agregação de valor
a seus produtos e serviços. O esforço
do Centro Universitário de Jaraguá do
Sul - Unerj IPUC, conjuntamente com

seus parceiros institucionais, em conso

lidar uma política de desenvolvimento

tecnológico através da viabilização de

parcerias entre academia e empresa,
governo e sociedade, constitui um dos

passos necessários para a elaboração de metas de uma

política científico-tecnológica, integrando a pesquisa e

conhecimento a novos processos produtivos, princi
palmente através da incorporação de acadêmicos das
diferentes áreas tecnológicas e administrativas dos
cursos existentes na universidade, além dos meios de
infraestrutura disponíveis, como laboratórios e nú

cleos de pesquisa. Daí a importância da proximidade
física entre os diferentes atores sociais, que permite
o 'compartilhamento das diversas ações destinadas a

efetivar o comprometimento de recursos por parte do

governo, que seria amelhormaneira de promover a de
manda por tecnologias originárias no país, assim como

,

também colaborar com o despertar da criatividade e o

pleno potencial da população, demodo que ela se tome

um instrumento de independência e acesso aos conheci
mentos científicos disponíveis.

"

"

3250 Grande Leilão Industrial - MARISOL Indústria do Vestuário Ltda. - MÁQUINAS DE COSTURA: ( Máquinas de

costura cós ponto corrente KANSAI,' SIRUBA; cós reto VIBEMAC; reta dois AG flip flop VIBEMAC; cós em anel PFAFF; pesponto

ponto corrente SIRUBA; máquina pi bolsa VERDUGO DÜRKOPP, TEADRES E MÁQUINAS TÊXTEIS DIVERSAS: 4 teares

circulares MAYER INOVIT 2,011; 04 teares circulares MAYER RELANIT E; enfraldadeira de tecido MFT 1.8; máquina vapor FIRSAN

BC20; secador SANTEX; 02 máquinas automáticas pi cortar malha I tecido; 02 máquinas de estampar COMPACTA; q2 estufas pi
quadros; prensa vácuo cl fonte de luz; máquina pi fechar sacos SIRUBA; máquina pranchar bolso VIBEMAC; máquina automática de

lavar quadros; polimerizadeira elétrica METALNOX PM; máquina de cortar debrum TSA 2000; 03 mesas de enfesto; máquina de bordar

BARUDAN 20 cabeças; máquina pi enfiar elásticos I cordões; gravadora a jato de tinta; máquina de estampar MR 05 CORES FLASH

CURE; mesa de passadoria MV300 FIRE�. MATERIAIS DIVERSOS: 04 escrivanínhas.ibalcões, mesas, armário cl porta de vidros;
sistema de transporte aéreo; aproximadamente 600 armações de quadro de estampar em alumínio; balança eletrônica 500 kg TOLEDO;

porta de passagem ambiente ELENCO; transformador 112,5KVA '380V; misturador de pasta PLASTISOL, etc. relação completa dos

lotes cl fotos no site: www.leiloeiro.com.br

Local do Leilão: Sede Esportiva Recreativa Marisol- Rua Adélia Fischer, 70 Bairro Baependi em Jaragúá do Sul/SC

Data pi Visitação: de 03 a 05 de Novembro, 08 e 9 de Novembro.

Informações Técnicas: Sr. Rogério Mandei ou Sr. Carlinhos LehmkuhI - Fones: (0**47) 3372-6192 13372-6073

Local para Visitação: depende de cada lote: consultar o site: www.leiloeiro.com.br

j, •

CONDiÇÕES: sinal de 20%, mais 5% de comissão. Saldo 80%, em até 03 (três) dias úteis, sob pena de perda do sinal e comissão.
, ..

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br

Õ (;ommIO no ,'O\'Õ Editora: PatríciaMoraes • redacao@ocorreiodopovo.com.br
-'-:.JI//I' --;- Projeto Gráfico eProgramaçãoVísuakMárcio Schalinski"'-,1919. 2010

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

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

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
- Jaraguá do Sul- SC - Site: www.ocorreiodopovo.com.br

IMAGEM DO DIA

,

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

* telefone (* não serão publicados),

SERViÇO
OPpORTUNU1ADE

Inscrições abertas para estágio
Estão abertas as inscrições para o Programa de EstágioWeg 2011.As ins

crições podem ser feitas no sitewww.weg.net/estagio até dia 30 de novem
bro, com vagas para as áreas de engenharia, administrativa e técnica. O es

. tágio pode ser realizado emBh ou em 6h diárias. Paraparticipardo processo
seletivo é necessário estar concluindo o ensino técnico ou superior.

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

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

especificada:
'

• LICITAÇÃO N°: 168/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS TÉCNI

COS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE CARÁ
TER CONTíNUO

• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 26/10/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às
16:00 h

• DATA DA ABERTURA: 10/11/201014:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwi

no Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adi
cionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

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

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

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 169/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO EM CARÁTER

CONTINUADO DE RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 25/10/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00

às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 11/11/201010:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwi
no Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adi
cionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente
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ADMINISTRAÇÃO PÚ L C

PrefeiturapropõeminilTCforma
Projeto em tramitação na Câmara prevê acréscimo de 48 cargos de provimento em comissão

GUARAMIRIM

A Prefeitura poderá ter
ainda, neste ano, 48 novos

cargos comlssíonados.

Esta
é a expectativa do Exe

cutivo, que enviou um

projeto de lei que altera
a estrutura admínistrati

va do município. A proposta se

encontra ria Câmara de Vereado
res e deve ser votada em novem

bro. O prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) solicitou que o projeto
estivesse em regime de urgência,
mas o pedido não foi acatado

pelo Legislativo.
'. Se o projeto for aprovado, a

Prefeitura passará a contar com

120 servidores comissionados,
contra os 72 atuais. Porém, o secre
tário deAdministração e Finanças,
Rolf Antonius Junior, garante que
o orçamento do município sofrerá

poucas alterações.
"Essa reforma tem o objetivo

de organizar a Prefeitura, para
melhorar a qualidade do serviço
público. Muitos dos cargos que
estão sendo colocados no proje
to já existem e foram criados por
meio de outras leis. Estamos or

ganizando, colocando as funções
em suas devidas secretarias", co-'

. menta o secretário, sem informar
.

exatamente qual será o valor do

impacto nas contas:

Para Junior, a principal mu
dança proposta está na Contro-

ladoria Geral, que terá status de
secretaria. Segundo ele, a medi
dá visa dar maior poder para o

setor responsável pelo controle
interno da Prefeitura. "É uma

necessidade nossa dar maior au
tonomia para eles", afirma.

Outras mudanças previstas
estão junto ao gabinete do pre
feito. A estrutura terá um dire
'tor de Comunicação e um ge
rente de Defesa Civil. Segundo
o secretário de Administração
e Finanças, a Defesa deverá co

meçar a atuar com um funcio
nário e poderá ter outros no se

tor, se houver necessidade.

AJUSTES

A última reforma administrati
va da Prefeitura ocorreu no come

ço de 2009, também por iniciativa
do. prefeito Nilson Bylaardt, que
recém tinha sucedido Mário Sér

gio Peixer (DEM). De acordo com

o Executivo, o ex-prefeito Evaldo
lunckes (PT), que administrou a

cidade entre julho do ano passado
e fevereiro deste ano, não fez gran
des alterações nos quadros.

"Na gestão dele foram criados
,.,

alguns cargos; como os do Pro-
con. Funções que serão inclusas
na proposta atual. A Prefeitura
continuará com a base estrutural
montada pelo próprio Bylaardt",
explica Junior.

• Giovanni Ramos
/

giovanni@ocorreiodopovo.com.br Prefeito propõe alteração na estrutura implantada por ele em 2009'

A reforma tem o

objetivo de organizar'
a Prefeitura,
melhorando a

qualidade do serviço
público.

ROLF ANTONIUS JUNIOR

"

Oposição não .

tomou decisão
A·bancada de oposição ainda

não decidiu se apoiará ou não o

projeto da reforma enviado pelo .

Executivo. Porém, o vereador Jai
me de Ávila (PT) adianta que o

grupo está preocupado com o au

mento dos cargos comissionados.
"Eram 72 vagas, agora serão

120. Isso significa que o aumento

de comissionados será superior a
60%. Qual a necessidade de fazer
essa mudança?", questiona.

Duas r�des {Mstttut 1Jes 'W1tas sb

,�duiaJlV!' tJleraer a me{h�r
.

ifiir��"

rü: /

,V�20/IIJNel<j

Aliança Educacional

'�J
Y1!fil!l�'

Graduação

PUCPR
Pós-Graduação
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carol i na@ocorreiodopovo.com.br'

Carolina Tomasellí
lei dos bancos

plenário da Câmara derrubou veto da prefeita
CecíliaKonell (DEM) ao projeto que cria me

canismos de divulgação acerca da lei que trata
"'�do atendimento ao público nas agências ban
cárias domunicípío.O veto, por vício de iniciativa, foi
derrubado por sete votos a três, na última sessão. A

proposta é de autoria da bancada do PT.
,

Um dos artigos obriga as agências bancárias a fi
xarem no interior de suas dependências e em local
de fácil acesso e visualização dos usuários cartazes

informativos sobre o teor da lei, que entre outras exi
gências determina que o tempo máximo de espera
em fila bancária seja de 40minutos do dia 5 ao dia 15
de cadamês, e de 20minutos nos outros dias.

Outra exigência incorporada à lei é que o Procon di-

Bombeiros
.

Câmara de Vereadores de Guaramirim aprovou
repasse de R$ 35 mil aos Bombeiros Voluntários. Os
recursos são do orçamento da Câmara de Vereado
res e vão servir para a manutenção da entidade. O

presidente do Legislativo, Jorge Feldmann (PP), dis
se que os vereadores nos últimos anos tem se preo-

.

cupado em economizar para que parte do orçamen
to beneficie entidades, em especial à corporação.

Ed,it
O governo federal assina amanhã o

edital das obras de duplicação da BR�

280, no trecho entre São Francisco do
Sul e Jaraguá do Sul. O ato acontece às
15 horas, em local a confirmar, prova
velmente o auditório da Acijs (Asso
ciação Empresarial de Iaraguá do Sul),
com presença do ministro dos Trans

portes.Paulo Sérgio Passos.

inforr11ações, 1
Vereador Caubi Pinheiro (PDT) teve aprova

do pedido de informação em que requer a relação
.
de todos os funcionários efetivos, comissionados e

contratados ativos na data de 31 de outubro de 2010,
constando nome, cargo e salário. Já o vereador Jaime
de Ávila (PT) solicita descrição das comissões mu

nicipais existentes, titulares, suplentes e respectivas
funções e o valor da remuneração, quando devida.

FALA Aí!

As bolsas de estudo
oferecidas pelo Estado

também exigem
contrapartida do aluno.
'JiIaIFE,w'I'O,A,iíii.J.tJ f1!m��J�DO J,;SIm

'lU, A. PFHlPQ51,A 'DIl
c: llJX};U0111"tWSPOiKlf.

lU1F:JlifiA.l � m�l�' 1EiSl,:jIJij.�tJ5,

vulguemensalmente, em seu site, a relação dos bancos
que mais receberam reclamações de usuaríos, "Se a lei
não e cumprida, precisamos colocá-la mais próxima
dos cidadãos. Que as pessoas tenhamconhecimento da

lei", argumentou um dos autores, Justinoda.Luz (PT).
Um dos vereadores que votou a favor da regula

mentação na legislatura passada, Jaime Negherbon
(PMDB) defendeu a publicidade da lei. "O cidadão
tem o direito de reclamar, pois os bancos deixam a

desejar", disse. Apesar do voto pelamanutenção do
veto, José Osório de Ávila (DEM) comentou sobre
as falhas nos. atendimentos de determinados ban
cos' e desafiou: "o Procon sabe que o Itaú não tem

.

nem senha? Onde está a fiscalização do Procon?

Que faça cumprir a lei".

Indicações
Vereador Gilberto Iunckes (PPS) teve aprova

da indicação pedindo ao prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) que encaminhe à Câmara um projeto de lei

que venha a instituir no município um Programa de
Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de Ori
gemVegetal ou Animal e de Uso Culinário. Iunckes já
havia apresentado um projeto neste sentido, mas por
ser inconstitucional, foi vetado pelo prefeito.

ARQUIVO oCP

�nformações, 2
O vereador Diogo Iunckes (PR) solicitou infor

mações da Secretaria de Desenvolvimento Regio
nal de Iaraguá do Sul acerca das obras de reforma
ou construção da nova Escola de Educação Básica
Prefeito Lauro Zimmermann. O vereador justificou
que foi cobrado por alunos e professores da escola

quando das palestras da Ouvidoria, sobre a demora
das obras pelo governo do Estado.:

PIERO RAGAZZI

AVBVi
A Câmara de Vereadores de Iaraguá do Sul aprovou proposta auto

rizando a filiação e contribuição à Avevi (Associação das Câmaras de
Vereadores do Vale do Itapocu). O projeto, que vai à segunda votação
hoje, estabelece o pagamento à entidade de R$ 1.875,00 mensais, valor
estabelecido pelo Conselho Consultivo da entidade. O vereadorAdemar
Winter (PSDB) foi o único voto contrário, alegando que em outras épo
cas a Câmara contribuiu com associação do gênero, mas o dinheiro era

usado "para alguns fazerem festa". Secretário de Relações Públicas da

instituição, Jean Leutprecht (PC do B) respondeu dizendo que, no papel
que lhe compete, o vereador deveria ter verificado a destinação do re

curso e denunciado ao Ministério Público, se fosse o caso.

'11/ 'ti,

Vi r
ACâmara deVereadores deGuaramirimconcluiu, na última sema

na, o Ciclo de Palestras do Programa Ouvidoria nas Escolas, que levou
para 1065 alunos do ensino médio informações sobre as atribuições
dosPoderesExecutivo, Legislativo eJudiciário.Para reforçar, cadaestu
dante recebeu uma "Cartilha do Legislativo", esclarecendo as compe
tências e atribuições dos vereadores.A iniciativa foi do vereadorDiogo
Iunckes (PR), para quem o Legislativo "faz sua parte na construção de
uma sociedade mais culta, critica e igualitária. Afinal estes jovens,se

I ti I' í i j tão nossos futuros lideres políticos, colaboradores, .empreendedores",
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EDfTORIALCHARGE

o grande diaQUE -rÃ\. PARAR
COMASR\GA
e. APReSENíAR
PRoftOSTAS �

•

QUE
PROfOSTAS?

A
cinco dias da votação em segundo
turno para disputa presidencial, os

candidatos José Serra (PSDB) e Dilma
Rousseff (PT) têm um inimigo inco

mum: a abstenção no dia 31, já que a próxima
semana tem feriado de Fina
dos. A maior preocupação
do comando petista é com a

abstenção na Região Nordes
te - onde Dilma lidera as pes
quisas de intenção de voto. Já
o comando da campanha de
Serra quer evitar que o eleitor
deixe de votar, sobretudo, em
São Paulo e em algumas das

grandes cidades do Sul do país.
O eleitor deve estar consciente da impor

tância do seu voto neste domingo. Com uma

campanha que até agora mostrou muito des

respeito e poucas propostas, a lição de cidada
nia e de educação deve ser dada pelo eleitor.

Episódios de violência como o que acontece
ram na semana passadamancham a democra
cia e até desanimam alguns eleitores, porém,
é preciso estar atento para o que realmente
importa e o que significa a eleição do próximo

domingo.
Quem ainda está indeciso

ou sujeito a mudar de voto
deve prestar atenção nos úl
timos programas eleitorais
e também no último debate
entre os presidenciáveis na

quinta-feira, pela Rede Glo
bo. O voto é uma arma capaz
de mudar os rumos do país

e não deve ser desprezado. Comparação en

tre o histórico dos candidatos e análise das

propostas de governo também são maneiras

inteligentes de fazer a escolha. O certo é que
no domingo é dia de comparecer às urnas e

decidir o futuro do país.

DOLEfTOR

O sorvete imita a vida
DOLEfTOR

WaJl Street: o dinheiro nunca dorme
atos inesperados me, fa
zem refletir sobre o verda
deiro significado da vida.
Não que eu nunca antes

tenha pensado sobre ela.
Um menino tem em mãos urn

sorvete, que você compra em qual
quer maquininha, de casquinha
sem gosto e o conteúdo que der
rete rapidamente. Ao lado do pai,
tão perdido em devaneios que
nem sequer percebe que o observo.

Fugaz e doce, principais carac
terísticas do sorvete. Ou principais
características da vida? Fugaz por
que o sorvete logo derrete, doce,
pois, sorvete não é salgado, não?A
vida imita o sorvete! Vejamos: ela
é tão rápida que às vezes nem a

vemos passar, quando nos damos
conta, já estamos a caminho de
nossa única certeza. E doce, isso
é relativo. Se você viver sua vida
do modo certo, sem desviar-se

para a obscuridade, você terá uma
vida tão doce quanto sorvete. Mas
às vezes a vida nos surpreende e

faz com que tenhamos surpresas
amargas, manchando nosso pas
sado perfeito. Somos imperfeitos,
então não adianta crer que tere

mos uma vida totalmente doce. É
mais provável que nossa vida seja
doce como um único sorvete. Fei
ta de pequenos momentos insig
nificantes aos olhos dos outros,
mas que marcam eternamente.

O sorvete do menino está escor
rendo pelas mãos e sujando toda a

sua boca, manchado-a como urn

bigode falso. Ele ri da própria sujei
ra, o pai também ri e o ajuda a lim

par-se.Mas o bigode falso continua
O sorvete está no fim, a vida tam
bém tem seu fim. Essa cena certa
mente será eternizada, lembrará
principalmente de ter ficado por
pelo menos alguns minutos com

um pai-criança. Essa será urna lem
brança doce, ummomento simples.

Além de fugaz e doce, a vida é
uma grande incerteza. Estar aqui,
agora, escrevendo ou lendo, senta
do, em pé, sorrindo, confuso...esse
momento nuncamais voltará, nun
camais estaremos na mesma hora,
nomesmo lugar, commesmos sen

timentos rondando nossa mente,
com mesmas sensações apoderan
do-se de nós. O próximo segundo é
uma incerteza, minuto, hora .. , tudo
é incerteza. Como o sorvete, temos

apenas uma única certeza. Temos
certeza que chegaremos ao fim,
à casquinha sem gosto. Por mais
que o sorvete caia ao chão, no fim
temos a casquinha em mãos. Com
a vida, por mais que tudo dê certo,
temos a certeza mais incerta do
mundo. Que dámedo, que nos pega
de surpresa, mesmo que estejamos
a sua espera, porque depois dela
não sabemos o que acontece.

O menino finalmente chegou
à casquinha sem gosto, cheia de
sorvete derretido. Está feliz com
o fim do sorvete, assim como ele,
espero estar feliz ao fim da vida.

lha" estourou e o preço das casas começou a cair.
Muitas famílias não conseguiam pagar suas hipo
tecas. Como o preço caiu, os bancos não conse

guiam reaver os empréstimos e o que era para ser

uma festa regada a whisky e champanhe acabou
em uma tremenda ressaca.

Após sair do filme, deu para fazer algumas
comparações com o atual momento do merca

do imobiliário brasileiro. Hoje a

procura por imóveis está altís
sima, prédios nascem em todos
os lugares, crédito facilitado em

30 anos para apartamentos, 80
meses para automóveis, 30 me

ses para eletrodomésticos ... Pes
soas me procuram perguntando
se aindavale a pena investir em
imóveis sem conhecer nada a

respeito do mercado. Isso está
me lembrando a festa do whisky
e champanhe que citei acima...

E como ficam os juros? Será

que as pessoas ao adquirirem
um financiamento se lembram

stá passando nos cinemas o filme "Wall
Street - O dinheiro nunca dorme", conti
nuação do filme "Wall Sreet - Poder e co-

.... biça", lançado em 1987.
Nessa continuação, o especulador Gordon

Gekko sai da cadeia após cumprir pena de oito
anos por crimes nomercado financeiro e encon

tra o mundo a beira da grande crise econômica

que ocorreu em 2008, a "crise
dos subprimes", que obrigou o

governo dos Estados Unidos a

injetar centenas de bilhões de
dólares nos bancos.

Resumidamente, a crise sub

prime foi detonada pela excessi
va especulação sobre ativos de
alto risco que foram financiados

por empréstimos bancários, in
cluindo empréstimos hipote
cários à compra de casas resi
denciais e aluguéis e compras
de carros por meio de cartões
de crédito. Créditos concedi
dos muitas vezes a clientes sem

comprovação de renda e sem

histórico de reputação de "bom pagador" (o
famoso cadastro positivo, que está para ser im

plantado no Brasil).
Com o excesso de crédito disponível, o mer

cada imobiliário disparou. Os norte-americanos
além do acesso fácil ao dinheiro dos bancos, tam
bém podiam refinanciar suas casas, isto é, achan
do que os preços dos imóveis iriam aumentar

"para sempre",mal estavam pagando suas casas, já
as refinanciavam e o pior, compravam mais imó
veis e com o dinheiro que sobrava da negociação
iam par? o shopping fazer compras. Porém, a "bo-

"
Seráquea

ganância não
está tomando
contado

brasileiro? Será
que os imóveis
vão continuar
subindo para
sempre?

,,_
que temos as taxas de juros mais

altas do planeta? Que uma pessoa que financia
um apartamento em 30 anos no final do plano
está pagando cerca de três apartamentos?

Não dá para dizer se estamos em uma bolha
de crédito ou não. Mas fica o convite à reflexão.
Será que a ganância não está tomando conta do
brasileiro? Será que os imóveis vão continuar su
bindo para sempre? Uma coisa eu fico aliviado:
ainda bem que não temos o refinanciamento de
imóveis no Brasil..

Antonio De Julio, especialista em finanças

Jenifferda Rosa França, aluna do 9° ano
da EscolaMunicipal Cristina Marcatto.
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Servidores ganham
feriado prolongado
Prefeitura decreta ponto facultativo já na sexta-feira
JARAGUÁ DO SUL

O feriado de Finados
será prolongado para
os servidores públicos
da Prefeitura de
Jaraguá do Sul.

estão suspensos ainda na segunda
e na terça-feira devido ao Feriado
de Finados. Nesse período, servi
ços essenciais nas áreas de saúde,
educação, agricultura e obras esta
rão de plantão (veja quadro).

Os Centros de Educação In
fantil estarão fechados na sexta

(29) e atendendo em regime de

plantão na segunda-feira (10). E
as escolas ficarão fechadas du
rante todo o feriadão

Já o governo do Estado optou
por transferir o feriado de Dia do

Servidor Público para a próxima

órgão estará fechado nesta
sexta-feira, dia 29, devido
ao ponto facultativo decre-

...."tado.em função do Dia do
Servidor Público - comemorado
em 28 de outubro. E os trabalhos

segunda-feira, dia 10, quando de
cretou também ponto facultati
vo. Portanto, os órgãos ligados ao

governo estadual (SDR, Secreta
ria da Fazenda, Epagri e Cidasc)
atendem normalmente ao pú
blico nesta sexta-feira, dia 29. Já
na próxima segunda e terça-feira
(Finados) estarão fechados. Os

serviços essenciais devem atender
em esquema de plantão, como por
exemplo, as políciasmilitar e civil.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

sexta (29) e na terça (2); atendimento
normal sábado e segunda.• Pa,n1a 1 (Centro, ao lado da RádíoJaraguá)

fechado na sexta (29) e aberto na segullda-fe.ira
(1°)1 das 7 às 22 horas - telefone 3371-6583..

Geral 7

Locais de votação neste domingo são os mesmos do primeiro turno

Urnas estão quase prontas
para as eleições de domingo

JARAGUÁ DO SUL
Esta semana, os candida

tos a presidente do país en

tram na reta final das campa
nhas e os eleitores decidem

quem vai receber um voto de

confiança. Já os cartórios eleí
torais, neste mesmo período,
concentram esforços para'
fazer os últimos .ajustes nas

urnas eleitorais e procuram
.

garantir o funcionamento do

processo no segundo turno,
que acontece neste domingo.
Em Jaraguá do Sul; todas as

. urnas já foram configuradas
para que o eleitor possa esco

lher José Serra (PSDB), ou Dil
ma Rousseff (PT).

Hoje, acontece a última au

diência para revisar a configu
ração dos 332 equipamentos
que serão divididos entre as

seções eleitorais. Nesta segun
da etapa, o número de equipa
mentos, mesários e os locais de

votação serão os mesmos do

primeiro turno - só é preciso
. que o eleitor lembre-se de com

parecer levando um documen
to com foto e, de preferência, o
título de eleitor ou uma colinha

para garantir que se direcionem
. aos locais corretos.

"Fazemos um apelo tam

bém aos
.

mesários que tra-

balharam no primeiro turno.

Eles trabalham da mesma

forma neste domingo", alerta
a chefe do cartório, Simone
Malta Ladeira. Ela lembra ain
da que nenhum dos convoca
dos receberá uma intimação
específica para o segundo
turno, já que a possibilidade
estava prevista na primeira
carta de convocação. No pri
meiro turno, 11 mesários não

compareceram e devem sofrer
um processo administrativo,
já que a convocação é uma or
dem judicial.

. ,

"Observamos q�e as
pessoas se preeeupam mais
em,vota"quando a. eleição
é pr6xima,municipal".

SIMONE LAfJEIRA,C'iefE D�CAR1ÓfUO
.

Como o segundo' turno
acabou coincidindo com o

feriado do dia de Finados, o

número de justificações deve
crescer em relação ao dia 3,
quando a soma de abstenções
ficou em .12.571 em Iaraguá.
"Não há nenhum dado sobre
isso, mas observamos que as

pessoas se preocupam mais
em votar quando a eleição é

próxima, municipal", explica
Simone.

� .. ,,� "" 1' " •• , " ••• P .. �,-f .. , •••• � _. t.M.". ,
" -
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Encerrada a etapa das visitas
Informações extraoficiais apontam crescimento populacional em todas as cidades

REGIÃO

Terminaram ontem as

visitas dos recenseadores
do IBGE aos domicOios para
realização do Censo 2010.

vez, esse número chega a 141.552,
um incremento de 30%.

No município de Corupá, o

número de habitantes saltou de
11.847 em 2000 para 13.832 (16%
a mais) em 2010. Realidade que
se assemelha a Massaranduba,
onde a população era de 12.562 no

último Censo e passou para 14.650

(15%) neste ano.
De acordo com o coordena

dor regional do Censo 2010, Nilson

Gonçalves, os números registrados
pelos cerca de 200 recenseadores

que atenderam a região são envia
dos à Central, no Rio de Janeiro,
que fará o cruzamento dos dados.

Até o próximo domingo, a fase
das coletas deve ser concluída em
todo o país. "Agora, nós vamos tra
balhar a parte mais burocrática
como a atualização dos mapas.
Precisamos retirar ou incluir
ruas. E a Central do Rio de Ianeí-

. ro vai trabalhar nas informações.
Acreditamos que antes do fim
deste ano seja divulgada uma

prévia dos resultados", comenta.
Para Gonçalves, o trabalho ocor

reu dentro da normalidade. "Neste

ano, tivemos a tecnologia a nosso

favor, o que facilitou muito. Mas
aindasentimos resistênciadapopula
cão em receberos recenseadores. Isso
.zãcultouumpouco" avalia

Quem não recebeu a visita
do IBGE pode entrar em contato

com o órgão através do telefone:
473275 1283.

ARQUIVO OCP

CORUPÁ

• POPULAçÃO
• Estimada: 13.380
• Recenseada: 13.832
• Média de moradores

por domicílio: 3,23
• Já recenseada: 103.38%*

• Coleta encerrada

• DOMiCíLIOS
• Estimados: : 4.055
• Recenseados: 4.277
• Já recenseados: 105.47%*
• Crescimento populacional: ..... 16%

GUARAMIRlM

• POPULAçÃO
• Estimada: 31.910
• Recenseada: 35.123
• Média de moradores

por domicílio: 3,30
• Já recenseada: 110.07%*
• Coleta encerrada

I • DOMiCíLIOS
• Esiimados: 1).670
• Recenseados: 10.643
• Já recenseados: 110.06%
• Crescimento populacional: ..... 48%

JARAGUÁ DO SUL

• POPULAçÃO
• Estimada: 139.017
• Recenseada: , 141.552
• Média de moradores

por domicílio: 3,17
• Já recenseada: : 101.82%*

• Coleta encerrada

PIERO RAGAZZI

Bylaardt: crescimento populacional exige planejamento da administração

, .

Guaramirim é aoue màis cresce
o maior crescimento populacional da região foi registra

do em Guaramirim, onde a população, que era de 23,7 mil

habitantes em 2000, já ultrapassa os 35 mil em 2010, ou

seja, um acréscimo de cerca de 48%. Para o prefeito da cl

dade, o fenômeno é reflexo do desenvolvimento econômico
do município, que atrai cada vez mais empresas por causa

da proximidade com as rodovias federais; portos, aeroportos
e tom o pólo industrial que é Jaraguá do Sul. "Isso gera uma

preocupação para a gente com o planejamento da cidade,
principalmente no que se refere aos setores de habitação e

educação", avalia Nilson Bylaardt.

trabalhos iniciaram em

gosto e o município de
chroeder foi o primeiro da

"'�,egião a concluir esta etapa,
no dia 29 de setembro. Os dados,
mesmo que extraoficiais, já revelam
uma tendência regional. Todos os

cinco municípios da microrregião
apresentam crescimento popula
cional significativo, com destaque
para Guaramirim, onde o número
de habitantes cresceumais de 40%.

Em Schroeder, os recenseadores
contabilizaram 15.311 moradores
durante a contagem de 2010, o que
representa 4,5 mil pessoas, ou 40%
a mais que em 2000, ano do último
Censo. Em Jaraguá do Sul, a última
pesquisa registrava uma população Números oficiais do Censo devem ser revelados ainda em 2010. Mas dados coletados já apontam que a população cresce em ritmo acelerado no Vale

de 108.489 habitantes. Mas desta

I ,

� • DOMICILlOS
• Estimados: 42.126
• Recenseados: :.44.591
• Já recenseados: 105.85%
• Crescimento populacional: ..... 30%

MASSARANDUBA

• POPULAçÃO
• Estimada: 14.500
• Recenseada: 14.650
• Média de moradores

pôr domicílio: 3,26
• Já recenseada: 101.03%
• Coleta encerrada

, • DOMiCíLIOS
• Estimados: 4.394
• Recenseados: 4.488
• Já recenseados: 102.14%
• Crescimento populacional: ..... 15%

SCHROEDER

• POPULAçÃO
• Estimada: 14.000
• Recenseada: 15.311
• Média de moradores

por domicílio: 3,27
• Já recenseada: 109.36%*
• Coleta encerrada

• DOMiCíliOS
• Estimados: 4.242
• Recenseados: 4.676

.

• Já recenseados: 110.23%
• Crescimento populacional: ..... 40%

Fonte: IBGE
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apartir do dia 16
Município segue determinação para inscrições no 1 o ano

JARAGUÁ DO SUL

Assim como aconteceu no

período letivo de 2010, em
2011, Jaraguá do Sul vai
seguir a indicação do MEC
(Ministério da Educação)
quanto ao ingresso
de alunos no Ensino
Fundamental.

a semana passada, o

governo federal fez su

gestões às cidades e Es

tados levando em conta

a padronização das matrículas de

crianças no lo ano. Segundo re

solução do Conselho Nacionalde

"
Nosso conselho aos

pais é procurar a
escola mais próxima,

respeitando o
zoneamento.

SIRlEV SCHAPPO, DIRETORA DE
ENSINO FUNDAMENTAL

"
DATAS NA REDE

MUNICIPAL
• Término do ano letivo de 2010:

primeira quinzena de dezembro
• Renovação de matrículas:

10, 11 e 12 de novembro
• Matrículas novas:

16 e 17 de novembro
• Início do ano letivo de 2011:

7 de fevereiro
• Número de alunos no ensino

fundamental: 12 mil
• Escolas: 32

Educação, publicada na última

quinta-feira, os alunos devem ter

seis anos de idade ou completá-los
até 31 de março para frequentar a
série inicial. A exceção são os es

tudantes que fizeram a pré-escola
por duas temporadas seguidas.
Estes também podem integrar nas
turmas em questão.

Conforme Sirley Schappo, da
Secretaria de Educação domuni
cípio, a determinação vai reger,
novamente, a rotina das escolas

jaraguaenses. "Em 2009 já agi
mos assim", explica. Na época,
porém, o comitê local havia pre
visto que os interessados podiam
ter nascido até Iode março. Por

isso, com a mudança, todos os

aniversariantes do mês acaba-

ram sendo aceitos. Agora, a con
fusão não se repetirá e os pais já
podem se preparar para a tem

parada de abertura de vagas.
As renovações, de acordo com

Sirley, ocorrem entre 10 e 12 de
novembro. Na maior parte das

instituições é necessário apenas
oficializar a inscrição. Já aos no

vatos, as matrículas são realiza
das nos próximos dias 16 e 17.

Para não enfrentar problemas, a

dica é respeitar o zoneamento es

tabelecido aos 32 colégios geren
ciados pela Prefeitura. Em 2010, a
redemunicipal teve 12mil alunos
no ensino fundamental.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreio�opovo.com.br

PIERO RAGAZZI

"

Crianças que completam seis anos até o dia 31 de março garantem vaga

SANTA CATARINA VAI ACEITAR CRIANÇASCOM SEIS ANOS INCOMPLETOS

Estado também acata determinacão
..:»

Seguindo o exemplo de Iara
guá do Sul, as escolas do Estado
também matricularam as crianças
que completam seis anos até 31

de março de 20II no ensino fun
damental. Segundo Deni Rateke,
gerente de Educação da SDR (Se
cretaria de Desenvolvimento Re

gional), as inscrições terminaram
na última sexta-feira. No entanto,
todas as crianças com idade abran

gida pela indicação do MEC foram
aceitas. As que já frequentaram a

pré-escola por dois anos seguidos
também devem ser atendidas.

Quem, porém, ainda não ga
rantiu a inscrição deve esperar
até 2011. Uma semana antes das
aulas começarem, uma nova ro

dada de matrículas será aberta. O

período letivo começa, provavel
mente, em 7 de fevereiro. A data
não é oficial, pois a microrregião
aguarda o calendário emitido

pelo governo catarinense válido a

toda a rede estadual. .
.

Conforme Deni Rateke, as es

colas mais concorridas são a Pro

fessor José Duarte Magalhães, no
bairro Barra do Rio Cerro, em Iara
guá do Sul, e a São Pedro, no Gua

miranga, em Guaramirim. Mesmo

assim, ela garante que as vagas são

compatíveis à demanda. A dificul
dade estaria na escolha do turno

predileto dos estudantes. "O lo ano
do ensinomédiomatutino é omais

procurado", explica. Com isso, so-
. bram salas nas-turmas noturnas.

EDITALDE INTIMAÇÃO REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL
ESTADODESANfACATARINA Tabelionato do Município eComarca
de Jaraguá do Sul- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião Avenida

• •
MarechalDeodoro daFonsecan° 1589 ·Telefone: (47) 3273-2390 •

TabelIOnato Grlesbach Horário de Funcionamento: 09:00hàs 18:00h
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMACÃODE PROTESTO Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97,
c/ c o artigo 995 do código deNo;:-mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a rela

ção 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 sustação judicial de protesto e ou oferecer por

escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 160396/2010 Sacado: ADEIAIDE FREY Endereço: R CORONEL PROCOPIO GOMES DE OUVEIRA 13 -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor:WORLD COMPANYBRASIL I E E LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 000167/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 216,67 - Vencimento: 05/10/2010

Apontamento: 159992/2010 Sacado:ALUISIOGIROU Endereço: ESTRADARIO NOVO S/N - ZONARURAL - CORUPA
SC - CEP: 89278-000 Credor: SAULO NEUMANN & CIA LIDA -ME. Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 66195 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.000,00 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160174/2010 Sacado: ANDRE PEDROSO Endereço: AGUAS CLARAS CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAO DECONDUTORES LESSMANNLID Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
26980 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 353,00 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 16040l/2010 Sacado: ANSELMO GUSTAVO BUTINER Endereço: RUA RIBEIRAO PRETO S/N - RIO
CERRO II - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Credor: JEAN CARWS AMARAL Portador: - Espécie: CH - N" Titulo:
8501025 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.000,00 - Vencimento: 15/08/2010

Apontamento: 160339/2010 Sacado: ANTONIO BATISTA Endereço: RUAMANOEL DOS SANTOS - Jaraguá do Sul-SC
CEP: 89256-000 Credor:VALCANAIAAUTO PECAS LIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 48003 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 612,00 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160267/2010 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TEC DA INF LIDA Endereço: RUA PRESIDENTE EPI
TAUO PESSOA 1329 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-100 Credor: DJ COMUNICACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS
Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 0001441804 - Motivo: faltade pagamentoValor:R$1.800,00 - Vencimento: 10/10/2010 )

Apontamento: l60139/201O Sacado: BUEITERMANN CONSTRUTORALIDA Endereço: CAIXAPOSTAL 1344, 60 - CEN
TRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-971 Credor: G MAIOCHI E CIA LIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
000717011 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 84,90 - Vencimento: 01/08/2010

Apontamento; 159999/2010 Sacado: CWVIS DOMINGOS TEIXEIRA Endereço: RUA JOSE MAESTRE 404 - JARAGUA
99 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-680 Credor:' PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE UVROS LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 59486054/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.082,40 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160188/2010 Sacado: D 'OXYNCONFECCOES LTDA -ME Endereço: RUAFEllCIANO BORTOUNI 1431-
JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: INDUSTRIAECOMERCIODEMAllfASRVB LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 14439302 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 404,61 - Vencimento: 13/10/2010

Apontamento: 160187/2010 Sacado: D OXYN CONFECCOES UDA - ME Endereço: R. FEliCIANO BORTOLIN 1431
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: ROVITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAlRAS LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: AI07161203 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.720,07 - Vencimento: 11/10/2010

Apontamento: 160012/2010 Sacado: DANIEL CORDEIRO ME Endereço: RUA HIIDA FRIEDEL LAFIN S/N - SANTO
ANTONIO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89266-275 Credor: TRANSPORTES NASAITO LIDA Portador: - Espécie: DMI
- N" Titulo: 00189.1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.865,60 - Vencimento: 08/10/2010

Apontamento: 160168/2010 Sacado: EDUARDO JUUAO DA LUZ Endereço: CRISTINAADRIANE PEREIRA CASA 909
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-620 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LID Porta
dor: - Espécie: DMI - N°TItulo: 17584 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 145,00 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160300/2010 Sacado: ELIZABETE ELERT Endereço: RUAJOSEGENUINO 246 - Jaraguá.do Sul-SC - CEP:
89254-710 Credor: JERRY ROBERTO BRANDES - ME Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 2316-B - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 1.447,25 - Vencimento: 01/10/2010

Apontamento: 160045/2010Sacado:FEUPEDANIELS. BORBA Endereço:RUAGUILHERMECRISTIANOWACKENHA
GEN 641 - VIIA NOVA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-300 Credor: ZIMMERMANN E DANIEL DECORACOES LIDA
Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 080920103 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 160,50 - Vencimento: 06/10/2010

Apontamento: 160110/2010 Sacado: FRJ COMVAREJISTA DO VESTUARIO LIDA Endereço: R JOAQUIM FRANCISCO
DE PAUlA 4850 SC - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-710 Credor: CALCADOS CANYONLIDA Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 000459 13 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.438,90 - Vencimento: 12/10/2010

Apontamento: 160112/2010 Sacado: FRJ COM VAREJISTA DO VESTUARIO LIDA Endereço: R JOAQUIM FRANCISCO
DE PAUlA 4850 SC - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-710 Credor: CALCADOS CANYON ITDA Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 000452 13 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.599,60 - Vencimento: 12/10/2010 .

Apontamento: 160113/2010 Sacado: FRJ COM VAREJISTA DO VESTUARIO LIDA Endereço: R JOAQUIM FRANCISCO
DE PAUlA 4850 SC - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-710 Credor: CALCADOS CANYON LIDA Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 000458 13 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.962,86 - Vencimento: 12/10/2010

Apontamento: 159980/2010 Sacado: GEUTO COM DEGEW UDA Endereço: RUA BENJAMIM PRADI 94 - FUNDOS

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-415Credor: TAIPASECURITIZADORAS/A Portador: COMDEEMB E SUCATAS DEPAPELE
PAPElAO Espécie:DMI - N°TItulo: 4560-03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.538,35 - Vencimento: 02/10/2010

Apontamento: 160173/2010 Sacado: JOICE SIQUEIRAQUEIROZ Endereço: R PAULO LEONI CASA - Iaraguá do Sul-SC
- CEP: 89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAO DECONDUTORES LESSMANN ITD Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 24043 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 202,00 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160170/2010 Sacado: JOSUE CEREBIAS NECKELDA SILVA Endereço: HERBERT BAUMANN CASA 322
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-810 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LID Porta
dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 20023 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$155,00 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160204/2010 Sacado: KAREN DAMAIA Endereço: RUAEGIDIO BUSAREllO --BARRADO RIO CERRO

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-160 Credor: SIlMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 12777*005 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 750,42 - Vencimento: 12/10/2010

Apontamento: 160307/2010 Sacado: LUIS FERNANDO PRADI Endereço: R. PlACIDO SATIERAP 302 - Iaraguá do Sul
SC - CEP: 89251-970 Credor: COREMMA LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0704782001 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 170,00 - Vencimento: 08/10/2010

Apontamento: 160310/2010 Sacado: MARCOS DEPAUlA PADILHA Endereço: RUAWALTERMARQUARDTLADO 1269
- B DORIOMOLHA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-970 Credor: DJD IMOVEIS LIDA Portador: - Espécie:DMI - N"

TItulo.: 318/REAJUST - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.250,00 - Vencimento: 10/10/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 159866/2010 Sacado: MARIA ROSEU DIAS Endereço: EST POCO GRANDE 6180 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89250-000 Credor: DISTRIB DE BEBIDAS JOINVILLE LIDA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 09170205 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$197,n - Vencimento: 30/09/2010

Apontamento: 160221/2010 Sacado: MARKSWElL MACHADO Endereço: R ABIUO LUNEW - CORUPA-SC - CEP:
89280-000 Credor: NUTRIPIAST INDUSTRIA E COMERCIO LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 28034/101 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 95,74 - Vencimento: 11/10/2010

Apontamento: 160163/2010 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB DE PROD Endereço: RUA LEOPOlDOMANHKE 230 -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DAlLAGNOLLIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
84325 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.778,00 - Vencimento: 01110/2010

Apontamento: 1602_?5/2010 Sacado: METATRABALHOTEMPORARIO LIDA Endereço: R PRESo EPITACIO PESSOA 933
- SL 102 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-100 Credor: DJ COMUNICACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS Por
tador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0001439209 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 743,75 - Vencimento: 10110/2010

Apontamento: 159960/2010 Sacado: NATALI COM DE EQUIP PI INFORMATICA Endereço: RUA REINOlDO RAU -

CENTRO - jARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: CAJUMARTRANSP.DE CARGAS IJDA Portador: - Espécie:
DSI - N'Titulo: 0IJ.:I623-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 37,50 - Vencimento: 08/10/2010 .

Apontamento: 159321/2010 Sacado: PIZZARIA BARAO DO RIO BRANCO L Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO
260 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor: BANCO SAFRA SA Portador: GRAFICAHOTT LIDA Espécie: DMI _ N°
Titulo: 443603073 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 160,00 - Vencimento: 24/09/2010

Apontamento: 159753/2010 Sacado: PODIASKI COM. LANCH. LANCH. LIDA ME Endereço: RUA JOSE THEODORO
RIBEIRO 2855 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: OESACOM E REPRES LIDA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 5611425U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 670,26 - Vencimento: 29/09/2010

Apontamento: 160171/2010 Sacado: ROSANE DRAEGER Endereço: JOAQUIM FRANCISCO DE PAUlA CASA - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LID Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 20350 - Motivo: falta de pagamentóValor: R$ 166,00 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160298/2010 Sacado: SD DO BRASILMONTAGEMEMANT I Endereço: R EURICO DUWE S/N - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89260-301 Credor: AlFERRI METAIS IJDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 00779 - Motivo: falta
de pagamentoValor: H$ 1.217,82 - Vencimento: 06/10/2010

Apontamento: 160172/2010 Sacado: UESLER FABRICIO PINHEIRO DAS. Endereço: SIZINO GARCIA CASA - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LID Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 27381- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 189,00 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 159843/2010 Sacado: UNIAO SAUDE SS LIDA Endereço: RUAJOAOPICOW 109 - CENTRO - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89251-590 Credor: DISCOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIARES ITDA Portador: - Es
pécie: DMI - N°TItulo: 2153 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.287,51 - Vencimento: 10/10/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 26/10/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 26 de outubro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 34

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Marcas da enchente
de 2008 persistem
Trabalho preventivo naVilaAmizade ainda não aconteceu
GUARAMIRIM

Para alguns moradores
da região, os estragos da
chuva de 2008 de jamais
serão esqaecldos,

inda mais para quem
convive diariamente
com os rastros causados

pela destruição, que dei
xam sinais de novos perigos pelo
caminho. Esse é o caso da vende
dora Tânia Packer, 45 anos, que
vive com a constante sensação de
medo. Na época, parte do morro

de barro desmoronou e atingiu o

local é
considerado
área de risco

portão e o terreno da residênciana
rua Carlos Fosine, no bairro Vila
Amizade, em Guaramirim.

Desde então, troncos de ár
vores e outros entulhos acaba
ram acumulados no barranco,
que agora quase encosta na casa

dela. Segundo Tânia, o governo
municipal conhece a área de ris
co, porém ela afirma que nenhu
ma solução aconteceu até agora.
Segundo Tânia, a Prefeitura in
formou que seria necessário pa
gar pelos serviços de prevenção a

serem executados.
A vendedora disse que, em

2008, o engenheiro da Prefeitura,
Frank Ricardo de Oliveira, fez o

laudo do desmoronamento, mas
nenhuma ação foi realizada. Ela
também afirma ter conversado
com o prefeito Nilson Bylaar
dt neste ano e com o .secretário
de Infraestrutura, Rodolfo Iahn
Neto, sobre a situação.

"Na Secretaria de Infraestrutu
ra, me disseram que para resolver
o problema é preciso pagar R$ 160
a hora do aluguel do caminhão e

mais R$ 70 da máquina para reti
rar o barro e depois fazer o murro
de contenção. Mas eu não tenho

condições!", lamentou.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO
�'

No laudo de vistoria elabora
do pela administração pública em

2008, o texto informaque aáreadeve
ser monitorada .

com frequência,
pois existe a possibilidade de novos
deslizamentos. O local é conside
rado uma área de risco. Portanto,
o barro em excesso e os destroços
precisariam ser removidos e_ tam

bém seria necessário construir
uma barreira para firmar a terra e

assim garantir a segurança no lo
cal. Na época, apenas foi retirada
a terra que deslizou no pátio da
vendedora. Tânia diz também ter

medo de perder a casa e osmóveis.
"O barranco pode atingir o pátio e

a entrada da minha casa, por isso

quando chove, deixou meu carro

na vizinha. Tem um tronco de ár
varemuito grande que pode trazer
mais barro pra baixo". Tânia teme que outro deslizamento possa atingir sua casa

SEGUNDO A PREFEITURA, MORADORES É QUE DEVEM CONTRATAR SERViÇOS PREVENTIVOS

Falta máquina para fazer melhorias
O secretário de Infraestrutura,

Rodolfo Iahn Neto" admite conhe
cer a área de risco onde Tânia
mora. No entanto, conforme ele,
os serviços para prevenir novos es
tragos devem ficar por conta dos
moradores. "No momento a Pre

feitura não tem a máquina ade

quada para arrumar o morro, por
isso é preciso pagar o aluguel do
equipamento'í.explíca. - _

Iahn lembra .que as pessoas
que receberam laudo da Defesa
Civil em 2008 alegando morar

em uma área de risco puderam
retirar o FGTS (Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço) para

p�ovidenciarmelhorias. "Ela é que
tem que contratar uma máquina
pra fazer os serviços. Entendo que
agora não é momento certo para
arrumar o local, ,Q, solo Já .estã.es-.

tável depois de tanto tempo. Bu
acho que se cair o morro, o barro
não vai atingir a casa dela", prevê.

Além disso, o secretário ainda
ressalta que se for resolvido o pro
blema de Tânia, os moradores aci
ma domorro terão de deixar o local.

"Dependendo do caso a Prefeitura

consegue consertar os estragos,mas
tem vezes que isso pode trazer pro
blemasmaiores'; enfatiza.,,)·u.i� ;H,),J�

Protocolo: 8823 Sacado: ANDRE LUIS DE SOUZA CPF: 319,078.768-98 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIA
MEj'ITO E INVESTIMENTO CNPJ: 07,707,650/000 Número do Título: Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indica-
çãoApresentante: SERGIO scmnzs EADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 27/09/2007 Valor: L801,58
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

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

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

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

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

Protocolo: 9453 Sacado: ADILSON ENGElMANN CPF: 750,577.279-15 Cedente: VALCANAIAAUTO PEÇAS UDA
ME CNPJ: 03.387,767/000 Número do Título: 426 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 06/10/2010 Valor: 156,50 Liquidação após a

intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$15,OO

Protocolo: 9409 Sacado: ALAOR DE MELO CPF: 533,843.349-.49 Cedente: BOGO RECAPADORA DE PNEUS UDA
CNPJ: 05,83L488/000 Número do Título: 5471-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
CAlXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 01110/2010 Valor: 438,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9118 Sacado: ANDERSON JEFERSON DOS SANTOSTEDESCO CPF: 06Ll14.819-67 Cedente: FRAMAKAR
OFICINAAUTOMOTIVAUDAME CNPJ: 09.517.560/000 Número do Título: 8500053 Espécie: Cheque Apresen
tante: FRAMAKAROFICINAAUTOMOTIVAUDAME DataVencimento: 23/11/2009 Valor: 700,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 8697 Sacado: ANDERSON SCHIESTF..L ME CNPJ: 10.335.349/000 Cedente: CAlOMAR IND, LAGES PRE
MOLE COMMAl' CNPJ: 05,793,920/000Número do Título: 802 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAlXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/09/2010 Valor: 213,67 Liquidação após a intima
ção: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 8886 Sacado: ANDERSON SCHIESTELME CNPJ: 10,335,349/000 Cedente: DISTRIBUIDORADEALIMEN
TOS DEQUECH UDA CNPJ: 79,94L894/000 Número do Título: 102624551000Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 08/09/2010 Valor:
213,18 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 8887 Sacado: ANDERSONSCHIESTELME CNPJ: 10.335,349/000 Cedente: DISTRlBUIDORADEALIMEN
TOS DEQUECHUDA CNPJ: 79,94L894/000 Número doTítulo: 102665741000Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação ,Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 15/0912010 Valor:
110,49 .Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9388 Sacado: C&S UDA CNPJ: lL79L089/000 Cedente: BANCO COOPERATNO SICREDI SA CNPJ:
OLl8L521/000 Número do Título: 0033259301 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 23/09/2010 Valor: 157,45 Liquidação após a

intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00
____ w _

Protocolo: 9484 Sacado: C&S UDA CNPJ: lL79L089/0oo Cedente: OESA COMERCIO E REPRESENTAÇOES UDA
CNPJ: 8L61L931/000 Número doTítulo: 5612795U Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 03/10/2010 Valor: 303,62 Liquidação após a

intimação: R$10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9459 - Sacado: EUGENIA SAFANÉUWULF CPF: 899,189,839-49 Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL
INTER SOLID, LUIS ALVCNPJ: 04,430,100/000 ,Número do Título: 000561 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação ,Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM, DataVencimento: 10/10/2010 Valor:
L561,14 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 9197 Sacado: FABIANA FERNANDESVICENTIN FADUL CPF: 030,726,869-12 Cedente: VfITA COSMETI
COSUDA CNPJ: 09,019,329/000 Número doTítulo: 170 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencnnento: 23/09/2010 Valor: 148,00 Liquidação após
a intimação: R$10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 9396 Sacado: FABIANA FERNANDES VICENTIN FADUL CPF: 030,726,869-12 Cedente:VfITA COSMETI
COSUDA CNPJ: 09,019.329/000 Número do Título: 172 Espécie: DUl?licata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencnnento: 30/09/2010 Valor: 163,16 Liquidação após
a intimação: R$ 1Q,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 9461 Sacado: FABIANOSANTANASANTOS CPF: O4Ll92J09-60 Cedente: SIlMAQS/A CNPJ: 79,922,639/000
Número do Título: 11772*004 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10110/2010 Valor: 240,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9119 Sacado: GIOVANE MARCOS SANSON CPF: 004,064,209-71 Cedente: FRAMAKAR OFICINAAUTO
MOTIVAUDAME CNPJ: 09.517,560/000Número doTítulo: 000055 8 Espécie: ChequeApresentante: FRAMAKAR
OFICINA AUTOMOTIVAUDAME DataVencimento: 06/09/2010 Valor: 275,00 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 9305 Sacado: HALIN l'vfETALURGlCALIDAME CNPJ: OL639,148/000 Cedente: MANNESMANGUEIRAS E
VEDAÇOESTIDACNPJ: 80,645.286/000 Número do Título: 0082800101 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indi
cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 29/09/2010 Valor: 635,51
Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9402 Sacado: INAURARIEGEL CPF: 620,864.489-53 Cedente: BIRUTTA COMERCIO DEMOTOSUDAME
CNPJ: 01,794,117/000Número doTítulo: R141207002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/10/2010 Valor: 475,00 Liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9624 Sacado: !VETE KRZIZANDWSKI CPF: 797.202,509-68 Cedente: GIROLLA IMOVEIS LIDA CNPJ:
85,186.534/000Número doTítulo:AL002-5907 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: rum
UNffiANCO SA DataVencimento: 10/10/2010 Valor: 369,60 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$15,00

Protocolo: 9440 Sacado: IVE'ITE BRYCH CPF: 484,14L409-63 Cedente: ARNO FRANCISCO DERETII ME CNPJ:
86.727,989/000 Número do Título: 405 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação APresentante: BANCO
DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 10/10/2010 Valor: 88,50 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$,32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 9443 Sacado: JOANICEAPARECIDABERfE CPF: 048.144.559-50 Cedente: O,M COMERCIO DEMAQUINAS
DE COSTURA E ACESSORICNPJ: 06,116,650/000 Número do Título: 1369,004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 08/10/2010 Valor:
145,00 Liquidação após a intimação: R$ 1Q,40, Condução: R$ 5,00, Diligência:"R$ 20,80, Edital: R$ 15,00'

Protocolo: 9604 Sacado: UNEU TEIXEIRA DOS PASSOS CPF: 494,677.350-91 Cedente: COOPERATIVA REGIONAL
AGROPECUARIAVALE DO lTAJCNPJ: 85,789,782/000 Número do Título: 00092203 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 11110/2010
Valor: 146,20 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$15,00

Protocolo: 9069 Sacado: MARIA NILZA DE SOUZA CPF: 865.417.309-20 Cedente: UNIBANCO UNIAO DE BANCOS
BRASILEIROS SA CNPJ: 33,700.394/000Número do Título: 10238/4 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indi
caçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 20/09/2010 Valor: 203,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9621 Sacado: MARIO CESARMARTINS CPF: 49L735,029-87 Cedente: GUARAARTIGOS DE INFORMA-
TICAUDA CNPJ: 07.266,284/000 Número do Título: 081010 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: lTAU UNlBANCO SA DataVencimento: 08/10/2010 Valor: 236,20 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9447 Sacado: MARU ZIEHLSDORFF CAROCA FERNANDES CPF: 703,700.289-53 Cedente: CEUO BEN
mm COMERCIO DE INFORMATICAUDA CNPJ: 09,085,990/000Número doTítulo: 50313(2/6) Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
10/10/2010 Valor: 208,60 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$15,00

Protocolo: 8696 Sacado: MARTINS & NICOCHELLI COMERCIO DE JOIASUDA CNPJ: 1L817,047/000 Cedente:WTS
JOIAS INDUSTRIAECOMERCIOUDA CNPk03,178A89/000Número doTítulo: 1251/01 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAlXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/09/2010 Valor: L285,10
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9441 Sacado: SEBASTIAO RODRIGODASILVA CPF: 953,019,929-53 Cedente: ARNO FRANCISCODEREfTI
ME CNPJ: 86,727,989/000Número doTítulo: 324 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/10/2010 Valor: 172,70 Liquidação após a
intimação: R$1O,40, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9611 Sacado: SUZANE BONETE CPF: 082,052.529-47 Cedente: O.M COMERCIO DEMAQUINAS DECOS
TURA E ACESSORICNPJ: 06,116,650/000 Número do Título: 165LOOl Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indi
cação Apresentante: BANCO DOBRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 14/10/2010 Valor: 100,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80. Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9285 Sacado: VAGNER LUIZ SARfURI CPF: 058.729,969-00 Cedente: DERLI NATALINO DA SILVAMEIRA
CNPJ: 00,896,808/000Número do Título: 7020/04 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 05/10/2010 Valor: 630,00'
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 9166 Sacado: VALNEI DA CONCEIÇÃO CPF: 040,919,919-20 Cedente: FM COM, DE BRINQUEDOSUDA
ME CNPJ: 08.709,987/000Número doTítulo: 1141-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: I'D\U UNlBANCO SA DataVencimento: 20/09/2010 Valor: 306,20 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$15,00

Protocolo: 9389 Sacado: VOLNEI LUIS SCHMIDT CPF: 936.428.819-04 Cedente: BANCO FINASA SA CNPJ:
57,56L615/oo0 Número do Título: 4211062100 Espécie: Nota Promissória Apresentante: SBS ATIVOS UDA
DataVencimento: 27/02/2009 Valor: 10,999,34 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,87, Diligência:
R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Christa IngeHilleWagner,�terventora
I ....
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Mercado Regional

Lourival Karsten

para os municípios que as promovem.

o pOVO mais
consumista
o povo norte-americano

é tido como o mais consu

mista do mundo e não é
sem razão. Dados do Banco
Central do Brasil, no entan

to, dão outra versão, pois, o
endividamento dos brasilei
ros já atinge 23,8% da ren

da, enquanto os vizinhos do
norte comprometem "ape
nas" 17% da renda. Claro

que os valores são muito di
ferentes quando se conside
ra o tamanho da renda dos
consumidores de um país e

do outro, mas, o que vale é
a intenção e neste sentido
os brasileiros estão muito
mais dispostos a se endivi
dar para comprar os objetos
de desejo. Imagine o tama

nho do mercado quando
este povo tiver mais renda.

Quem apostar em produtos
de consumo, certamente,
não vai se arrepender.

Hyosung
Já se tornamuito visível a obra

desta fábrica de elastano que está
em fase de preparação, em terreno

situado à margem da BR-1° 1 no

município deAraguari. Estemuni
cípio do litoral catarinense nomo
mento tem o menor IDH - Índice
de Desenvolvimento Humano -

da região, mas, ao que tudo indica,
não serápormuito tempo...

Pequeno luxo
Cresce a quantidade de produtos importados que em seus países

de origem são produtos relativamente comuns e que no Brasil aca
bam sendo vendidos com uma aura de luxo. Um exemplo é o Smart

que, apesar de seu design charmoso, é vendido na Europa por 13 mil
euros - cerca de R$ 31 mil- e no Brasil está disponível por preço aci
ma de R$ 60 mil. Embora o exemplo seja um carro, isto também vale

paramuitos outros produtos de consumo que vão de roupas da Zara
e Diesel aos produtos da Apple. Não é sem motivo, portanto, que

;

cada vezmais turistas brasileiros retornam com asmalas abarrotadas
e consideram os preços que pagaram verdadeiras pechinchas.

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 16/2010

O ISSEM de Jaraguá do Sul - SC comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:
• Processo Licitatório n° 16/2010 - CHAMAMENTO PÚBLICO
• Objeto: CREDENCIAMENTO DE CLíNICAS MÉDICAS PARA O FORNE

CIMENTO DE SERViÇOS MÉDICOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS
BENEFICIÁRIOS DOS SERViÇOS ASSISTENCIAIS E DE SAÚDE DO ISSEM

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos' no site www.issem.com.br;
através do telefone 047- 3370-8650 - Setor de Licitações ou e-mail compras@
.

I

issem.corn.br;

esturna
consumir muito.no exterior
e por 'isto é muito, bem-vin
do nos mais diversos países,
não só pela simpatia,

Economia 11

Voo caro
A demanda por voos no mer

cado interno não para de crescer,
mesmo assim os aeroportos e

aviões não estiveram tão lotados.

Quando a demanda cresce mais

rápido do que a oferta, ocorre um
" I fenômeno natural: acabam as

promoções e aumentam os pre
.ços. O IBGE pesquisou os preços
das passagens aéreas nas princi-
pais capitais brasileiras e o resul
tado mostra um aumento médio
de novembro de 2009 a outubro de

II 2010 de 67,74%. As variações, que
vão de 127,01% para São Paulo e

34,03% para Fortaleza, mostram
que a motivação não está nos

custos. Por outro lado, a qualida
de no atendimento aos passagei-
ros tende a ser cada vez pior.

LOTERIA

EXTRAÇÃO N° 04495
1 ° 35.415 600.000,00
2° 55.942 12.000,00
3° 50.350 9.000,00
4° 34.551 7.410,00
5° 46.137 6.000,00

Francisco Rodrigues· Diretor Presidente

SORTBO i�o 2430
30 - 40 - 43 - 44 - 78

31 - 32 - 34 - 40 - 50 - 55

PRIMEIRO 50RffJO

03 - 16 - 20 - 30 - 33 - 49
sr:mnwo SmnHIJ

17 - 23 - 25 - 28 - 33 - 43

01 - 03 - 09 - 21 - 25
29 - 39 - 48 - 51 - 60
66 - 67 - 68 - 76 - 78
81 - ·84 - 94 - 96 - 99

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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Mercado prevê inflação em alta
Estimativa de crescimento do PIB brasileiro foi mantida em 7,55%, amaior desde 1895

malmente descumprida. Com isso,
'as estimativas do mercado estão
acima da meta central para os dois
anos, mas dentro do intervalo de to
lerância de dois pontos percentuais.

O mercado financeiro tam

bém manteve a estimativa para o

crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) de 2010 em 7,55%.
Se confirmada, será a maior ex

pansão desde 1985 (7,85%). Para
avaliação foidivulgadapor 2011, a previsão do mercado de
meio do relatório de mer- crescimento da economia brasi

-- cado, também conhecido
.

leira foimantida em 4,5%.
omo Focus. Essa foi a Já a projeção para o superá-

sexta semana seguida de aumento vit da balança comercial (expor
da previsão. Ao mesmo tempo, po- tações menos importações) em

rém, a expectativa dos analistas dos 2010 subiu de US$ 15,85 bilhões
bancos para o IPCA de 2011 recuou para US$ 16 bilhões. Para 2011,
de 4,99% para 4,98%. o BC revelou que a previsão dos

No Brasil, vigora o sistema de economistas para o saldo da ba
metas de inflação, pelo qual o BC lança comercial permaneceu em
tem de calibrar os juros para atin- US$ 9 bilhões de superávit.
gir as metas pré-estabelecidas. Para No caso dos investimentos es-

2010 e 2011, a meta central de in- trangeiros diretos, a expectativa do

fiação é de 4,5%, com um intervalo mercado para o ingresso de 2010 foi
de tolerância de dois pontos per- mantida em US$ 30 bilhões. Para

,
centuais para cima ou para baixo. 2011, a projeção de entrada de in
Destemodo, o IPCApode ficar entre vestimentos no Brasil. caiu de US$
2,5% e 6,5% sem que ameta seja for- 38 bilhões paraUS$ 36 bilhões.

As instituições financeiras
subiram a estimativa
para o índice Nacional de
Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) deste ano,
que avançou de 5,20%
para 5,27%, informou
ontem o Banco Central.

PIERO RAGAZZI

Consumidores devem sentir alta de preços nas compras de fim de ano

JUROS

Após manter os juros estáveis
em 10,75% ao ano, na última se

mana, o Comitê de Política Mo
netária (Copom) do Banco Cen
tral também não deve mexer na

taxa básica em dezembro deste
ano. Deste modo, os juros devem
fechar 2010 no atual patamar. Os
economistas continuam acredi
tando, entretanto, que a taxa Selic
será elevada para 11,75% ao ano

no decorrer de 2011.

TAXA DE CÂMBIO
Nesta edição do relatório Fo

cus, a projeção do mercado fi
nanceiro para a taxa de câmbio
no fim de 2010 foi mantida es

tável em R$ 1,70 por dólar. Para
o fechamento de 2011, a previ
são dos analistas para a taxa de
câmbio recuou de R$ 1,80 para
R$ 1,79 por dólar, mesmo com as

promessas do governo de inter
ferir contra a desvalorização da
moeda norte-americana.

PREVISÃO DO'TEMPO

vno f)'11Idd"l A�) J#i I��'II
� n t � q�Jh UI ,I ':�&IHI')
Muitas nuvens com chuva,
trovoadas e descarga
elétrica. Entre a tarde
e noite, a instabilidade
fica mais intensa.
Temperatura elevada com

sensação de ar abafado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 15°e
MÁX: 27°e

SÁBADO
MíN: 15°e
MÁX: 27°e

SEXTA

MíN: 15°e
MÁX: 29°e

DOMINGO

MíN: 17°e
MÁX: 28-c }'�'��I';p",�",,'d":"'"W

'N�()V� W�EN""rf)

Ventos aumentam
a partir de amanhã
Segundo a Epagri/Ciram, a previ

são é de que os ventos fiquem mais
fortes a partir de amanhã. A situação
é a mesma em todo o Sul do país -

ventos constantes e com uma média
de 15m/s a20m/s.Aintensidadedeve
aumentar aindamais no período no
turno, na direção sudeste - noroeste.

8�:J� O OE (]AIO

Temperaturas mais
altas no Nordeste
Hoje, o calor deve ser sentido ape

nas no Extremo-Oeste de Santa Cata

rina, onde a sensação térmica máxi
ma fica entre 27°C e 29°C. Já no Oeste
e no Norte e Nordeste, índice fica
entre 24°C e 27°C. As demais regiões
prometem temperaturas mais ame

nas, com sensação menor que 21=C.

, \
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Universo TPM

Elijane Jung

listas

os
sites de variedades adoram fazer listas. Em especial quando

se trata de cinema. Eu particularmente "fico chocada com al

guma dessas listas, que não trazem" informação útil. Maaaas ...
Todo curioso, ou nesse caso, cinéfilo, adora relembrar algumas

coisinhas. E disso o Terra entende. Presta atenção: lista de serial kil
lers reais do cinema; lista das cenas de sexo mais mentirosas; lista de
atores que modificaram seus corpos para atuar na telona; lista dos as
tros gays que Hollywood escondeu; lista de atores que morreram sem

finalizar algum trabalho. É lista que não acaba mais. Como eu disse,
informação inútil. Mas dá uma coceirinha para abrir. Eu fuço mesmo!

• Domingão nublado e quase a

família toda reunida naminha
sala para apreciar aRodada
Pelé do Brasileí

-

uatro

• Ontem foi comemorado o

Dia da Democracia. De modo
geral, um estado que faz com

, que todos nós tenhamos,

'i�

Mulher 13
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BISCOITO
DA SORTE

Invista a curto prazo.

CTRL C + GTRL V

• DIETA PREVENTIVA
- ROUPANOJA
'" BIJOUTERIAS NOVAS
- SAPATOS NOVOS
.. PINTAR o CASELO
.. t-I'ORATAR OS FIOS
- FAZER AS UNIrIAS
.. LI'NGERIE NOVA
- NAQUiAGEIt\ NOVA
- ESFOLtAÇAO
- OEPtl.Ac;.lO
• FAZER ESCOVA

Credibilidade

(41}3371-4147

- TOMAR aANWO

Lord Cafa responde:
P: Lord, estou noiva e de casamento marca

do para o próximo ano. De uns tempos para cá,
uma ex do meu noivo, que vivia fora da cida
de, voltou e começou a frequentar a casa dele,
alegando ser muito amiga da família toda.
Confesso que estou bastante desconfortável.
Devo falar para ele do meu desgosto?

R: Bem, querida leitora. Muitas mulheres tra
vam um relacionamento próximo com a família
do namorado e isso não muda quando ele vira

ex. Não há muito que fazer nesse sentido. Antes
de conversar com ele a respeito, perceba se ela
os visita quando ele está e como ele reage quan
do ela aparece. E como sua futura sogra trata
você e a ex? Há alguma diferença? Por fim, devo
lhe dizer para ter fé no seu taco. E se no fim das
contas a desconfiança persistir, converse corn
ele e diga como se sente. Mas lembre-se, logo
vocês se casarão e terão a própria casa. Aí sim,
se ela visitá-lo, vai ser bem esquisito.

Na programação das férias. Se você for solteira, rola
reunir uma galera e curtir uma praia, fazenda, cruzeiro,
etc. Se você está namorandinho, que tal organizar uma su
per viagem com o love, para curtir um ao outro com bas
tante tempo? Se você for casada, com filhos e coisa e tal,
há a opção de dividir o período de férias em duas partes:
uma com a família toda. E outra, apenas com o mandão.
Nessa última opção os avôs sempre dão uma forcinha, fi
cando com os pupilos. Se joga num descanso merecido!

-

. .. . .� '.
"

.". "- < � , ,.... �"

ECA! ABANDONA:
Essa mania de usar preto

aqui, preto ali, preto lá e

acolá, sempre, em qual
quer ocasião. Mesmo

que você seja cheinha,
magrelinha, baixinha,
gigantinha, novinha, qua
rentinha, seja lá o que
for, você pode e deve ar

riscar usar algumas cores
"alegres. É bom quebrar
essa sobriedade toda e

"colocar um pouco de
vida na produção. Que tal
começar com um acessó
rio, um lenço, um sapato,
um cinto de cor viva?
Tá certo, não é para
sair do preto e entrar

num tubinho laran

ja e ficar parecen
do um cone. Mas,
abandona o bla
ck total, certo?

.

den'ro de 'udo
"

fique por
no regiãO

que acontece u�
Contabilidade
Consultoria Empresariat

CRClsc, OU62B9.lG
•

LXp,JllliIlUiU
I'hi�DfJ!l .Jh'!ltli'd(·

wwvlI.gurnz..colTl,bt'

UMA PAIICEIUIi QUE lÃ CERIQ,
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CRÔNICA

A evolução das bibliotecas

Aqui
no Brasil, biblioteca é um lugar

onde existem livros ou, no mais, al
guns jornais e revistas. E onde é difícil
encontrar títulos atuais, recentes, pois

quando é municipal ou estadual ou de escola,
nunca há verba para comprar as novidades lite
rárias, os best-sellers da hora. Isso, sem falar que
falta bibliotecas por esse Brasilzão afora.

Pois em outros países o conceito de biblio
teca evoluiu. A começar pelo cadastro do leitor

que quer emprestar livros:
não se usa mais fichas, mas
aplicativos para celular, SMS e

outras tecnologias atuais para
controle de fluxo de volumes.

As bibliotecas não perde
ram a sua função de emprestar
livros, mas estão se adequando
à revolução que vem acontecendo no ato de ler, de
nos comunicarmos. Tanto que nos Estados Uni
dos há filas nas bibliotecas para alugar e-readers,
os leitores eletrônicos última geração, para leitura
de livros digitais, jornais, revistas, etc.

Sem contar que a maioria das bibliotecas
oferece internet wireless (sem fio), mais um

atrativo para trazer as pessoas para dentro de
las. E mais: seus sites oferecemmúsicas para os
usuários baixarem gratuitamente, o que signifi
ca investimento na compra de CDs para cpm
por o acervo, mas que dá retorno no consumo I

aluguel de outros produtos.
Oferecem também redes sociais tipo o Skoob,

aqui do Brasil, exclusivamente sobre livro, onde se

pode compartilhar impressões sobre o que se

tem lido: registrar o que já lemos, o que estamos
lendo; o que 'vamos ler e reler; o que começamos
a ler e abandonamos, os favoritos, o que aindanão
lemos 'mas queremos ler, avaliar, sugerir, exercer o
controle de quantas páginas já lemos, no total.

A maioria delas tem dezenas, centenas,
de computadores para uso

público, tem cafeteria em

suas dependências, tem sa

las para reuniões e não em

presta só o livro impresso
em papel: agora empresta
também e-books, os livros
eletrônicos, e áudio-livros.

C01J10 vimos, a revolução não chegou só

para o jeito como a gente lê livros. Ela chegou
também para atualizar o local onde estão reu

nidos os livros, as bibliotecas, mudando a cara

daquele lugar austero e antigo, onde só existiam
livros e onde não se podia dar um pio, para um
lugar commuito mais opções emuitomais social.

Esperemos que essa revolução chegue logo
ao Brasil, pois algumas das inovações citadas
existem em pouquíssimas livrarias por aqui.

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com

LANÇAMENTOS

CONQUISTE SUA
LIBERDADE
FINA,NCEIRA

ORGANIZE SUAS flNANÇAS t FAÇA
O SEU DINHEIRO TRABl-'l:lHAR PARA VOCÊ

�
• ", i 'i,

'O roteiro acompanha q ,€oti-
diano do imigrante )'uda; que, ao
lado do filho Kirin comanda um' ,

imoério de produtos falsificados. "

Contudo, os negócios da família'
são ameaçacosquando-embos '

precisam enfrentar a concorrên-
cia de uma organização com for-
tes. conexões internacionais.

CLIC DO LEITOR

Esses cãezinhos foram abandonados na rua, mas felizmente a

leitora Geminy os encontrou e acolheu os filhotes em casa.

Mas agora ela precisa encontrar um lar para eles. Adote!
Contato por e-mail mina_racional@ho_t�ail.com

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h20, 16h40,
19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Ativ!dade Paranormal 2 (Leg) (14h10,
16h, 17h50, 19h40, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Comer, Rezar, Amar (Leg)
(16h40, 21h - todos os dias)

• Os Vampiros que se Mordam (Leg)
(14h30, 19h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, 16h30,
19h30, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Como 'Cães e Gatos 2 (Dub) (14h30

- todos os dias)
• Nanny Mcphee e as Lições Mágicas (Dub)
(14h, 19h15, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h10, 16h40,
19h10, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h, 16h,
18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Juntos Pelo Acaso (Leg) (13h50, 16h20,
19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (14h20,

CINEMA
16h30 - todos os dias)

• Comer, Rezar, Amar (Leg) (18h50, 21h40
- todos os dias)

• Cine Garten 5
• Piranha (Leg) (14h30, 17h, 19h20, 21h10

- todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• A Lenda dos Guardiões (Dub-3D)

,

(13h, 15h10, 17h20, 19h30 - todos os dias)
• Avatar Edbção Especial (Leg - 3D)
(21h30 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, 16h30, 19h,
22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Tropa de Elite 2 (Dub) (15h20, 17h50,
20h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h20,
16h40, 19h10, 21h10 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Piranha (Leg) (14h30, 16h50, 19h20,
21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Juntos Pelo Acaso (Leg) (13h40,
16h10, 18h50, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (14h10,
16h20 - todos os dias)

• Comer, Rezar, Amar (Leg) (18h40, 21h30
- todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Manuela e Estela lancham juntas no hospital.

Manuela pergunta se Estela ainda é apaixonada por
Solano. Terê e- Neca pedem para Caroço leva-los
para uma aldeia indígena. Terê e Neca convencem

Cirso a acompanhá-los até a aldeia para falar com
luraru. Terê segura a mão de Amélia e tem visão

"dela com Vitor. ° médico se surpreende com a

recuperação de Sola no e avisa que ele pode ter

alta em breve. Solano e Manuela conversam e ela

pergunta o que o gaúcho sente por Estela. Solano
se declara para Manuela na UTI. Os dois se beijam.
Estela fica doente e Ruriá diz que ela pode morrer,

,

TI TI TI

Luisa convida Marcela para fazer um comer

ciai com Paulinho. Marcela confessa para Edgar
que desconfia das intenções de Luisa. Jorgito
afirma que Breno está armando um golpe contra

sua mãe e pede para Thaísa ficar atenta. Aricle
nes reúne sua equipe para retomar o trabalho no

ateliê de Valentim. Dorinha descobre que Luisa se

casou com Alex. Bruna sugere e Suzana tenta con

vencer Edgar que ele e Marcela façam um ensaio

juntos para ajudar a Moda Brasil. Marcela e Edgar
têm sua primeira noite de amor, Victor Valentim
recebe Madame Macieira no ateliê.

PASSIONE

Stela recusa o pedido de Agnello para viajar
com ele. Noronha ameaça Laura. Diana desconfia
da ligação entre Laura e Noronha. Candê se des
controla com o delegado e acaba presa por desaca
to à autoridade. Uma assistente social leva Cridinho
e Amendoim para um abrigo e Kelly é obrigada a

ficar com Valentina. Calux avisa a Totó e Felícia que
Candê poderá responder ao processo em liberdade.
Mauro pede a Diana para continuar a investigar
Laura. Berilo pede abrigo na casa de Agostina.
Bete afirma a Gerson que deve haver uma cone

xão entre os assassinatos de Eugênio e Saulo.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Arminda liga para Joca, mas não consegue
falar. Flores aconselha Léia a procurar a polícia
como se não soubesse de nada. Beatriz reclama
com Nicolau por saber que a convenção vai ser na
boate e ele deixa escapar suas pretensões de ser

presidente do Brasil. Larissa e Beatriz se espan
tam com o tom de Nicolau. Flores finaliza seu ma

nifesto e o lê para Sereno, que fica entusiasmado.
Léia finalmente consegue falar com Arminda e

conta que Joca sumiu. Filomena conta para Tito

que Arminda quer financiar a festa de casamento.

Léia vai à delegacia registrar o sumiço de Joca.
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ÁRIES
Não é hora de pensar pequeno,
mas de dar um salto qualita-

tivo. Aposte na comunicação e

saberá o que dizer. As ações costumam
seguir os pensamentos ou os sentimen

tos, mas, no seu caso, adiantam-se.

HORÓSCOPO

TOURO
Tudo o que conseguir hoje, será
fruto do seu esforço e dedica-

ção. O dia traz ótimas vibrações
para quem deseja aprofundar os laços
de afeto. Há um fator positivo à sua vol

ta, beneficiando suas atitudes.

GÊMEOS
"� I Fazer o que gosta é a melhor ma
,� neira de manter o bom humor,
portanto, aproveite ao máximo

esse privilégio. No campo sentimental, os
ventos estão a seu favor. Invista na paixão.
Aproveite para cuidar da saúde.

CÂNCER
O dia será mais produtivo se você
agir com discrição no emprego.

Quem trabalha por conta própria
também será favorecido. Não perca a chan
ce de estreitar os seus laços afetivos. Sua
determinação e carinho estão exaltados.

LEÃO
Trabalhos que exijam mais res

ponsabilidade do que criativida-

de terão maior aceitação neste dia.

Invista mais no seu romance! Sua dedica

ção à pessoa amada pode fazer toda a

diferença.

VIRGEM

,
Corra atrás do que quer. Há uma

�
�

predisposição a definir projetos e se
engajar num compromisso. O astral é

dos mais estimulantes no amor, podendo, até
mesmo, reacender uma antiga paixão.

LIBRA
Bom astral para provar a sua com

petência na área profissional. Vai
saber agir com clareza e maturida

de. A dois, é chegada a hora de dar o devi

do valor ao relacionamento amoroso. Nas

finanças, a sorte sopra-a seu favor. ./'

ESCORPIÃO
� Concentre-se melhor nas tarefas.

'eJ Estará mais convincente do que

nunca, podendo conseguir a ade

são das pessoas com as quais se relacio

na. O dia é ideal para se declarar a quem
ama. Deixe-se levar por essa maré gostosa.

SAGITÁRIÓ
� O dia favorece as parcerias, prin

� cipalmente no trabalho. Compro-
misso e seriedade vão estar em

harmonia com afeto e carinho, propor
cionando benefícios para os vínculos em

geral. Você vive um dia de muito equilíbrio.

CAPRICÓRNIO
O dia é ideal para se dedicar a

uma atividade cujo resultado

pode vir a longo prazo. A vida

amorosa vai estar do jeito que sempre

desejou. Não tenha dúvidas de que vem

coisa muito boa por aí.

AQUÁRIO
,""""'''''''",

Há chances de unir o útil ao agra-
dável no trabalho. Lembre-se de

que, muitas vezes, o segredo é a

alma do negócio! Apenas se observando é
que você vai perceber do que de fato preci
sa. Esqueça um pouco as realizações.

Este dia pode ser bastante pro
dutivo se você trabalhar em

casa. Use a sua habilidade para
fazer negócios seguros. A união será

repleta de cumplicidade. Se você fizer

o que manda o orçamento, não terá ne

nhum problema.
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Presidente da RedeTV!
compra helicóptero
Almicare Dallevo, presidente e proprietário da

RedeTV!, comprou um helicóptero de R$12 milhões,
com capacidade para seis passageiros e automo

mia de voo de quatro horas, informou o jornal Diário
de São Paulo. Ele ainda vai construir dois helipontos
em sua nova propriedade em Alphaville, Grande São
Paulo. O imóvel terá 17 mil metros quadrados.

Caro astro é
. musa do Sâlgueiro

A atriz Carol Castro, que estava há quatro anos
sem desfilar, fO,i apres - tadª comoa nova musa
II" •

"0
.• ,,' ," ,1'0 .,./. -I,,_!

,

'do Salgueiro. lod,
,.'

' êlho�, cordajag
",

la-

ção, a atriz fez; qu '

E\O ê cumpr:imentarQs cem
ponentes do SalgueirO e aindâ visitou a cozinha,
a sala de bateria e o camarote. Em entrevista à

coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, Caroldis:
se ainda não saber qual 'destaque será no carna-
val '2011� Ela contou'

:, roal

WUI.I.Am diz que tocar
com Ben foi' "sonho"
Em turnê pelo Brasil, o quarteto pop Black Eyed Peas

recebeu a participação especial do veterano Jorge Ben

Jor em seu palco na noite de domingo, no Rio de Ja

neiro. Depois da apresentação na Apoteose, o produ
tor Will.I.Am não poupou elogios ao compositor. "Uau.
Jorge Ben Jor tocou conosco no palco no Rio. Outro
sonho realizado", disse o vocalista em seu Twitter.

DIVIRTA-SE

Nomes esquisitos
Dois amigos se encontram depois de muito tempo.
- Olá, Osvaldo, soube que você se casou! ,- co-

menta o primeiro.
-Ihh, faz bastante tempo! Já tenho duas filhas!
- Que beleza! Como elas se chamam?
- A mais velha chama-se Coristina e a mais nova

Novalgina. E você, já tem filhos?
- Sim, tenho uma filha!
- Ah, é? E como ela se chama?
- Maria!
- Maria? Nossa, mas isso é nome de bolacha!

Paris Hitton
votta ao Brasil

em 2011
Paris Hilton já declarou que ama

o Brasil. Uma vez por ano ela vem

para o país, e parece que já tem data

para voltar. De acordo com a coluna
Gente Boa, do jornal O Globo, Paris
desembarca no Brasil no final de
fevereiro do ano que vem para parti
cipar de um evento no aterro do Fla

mengo, no Rio de Janeiro. A socialite
vai aproveitar para pular o carnaval
na cidade maravilhosa .

Nascem os gêmeos
de Celine Dion

Celine Dion é mamãe outra vez. Depois do susto

de ter que ficar internada para evitar um parto prema
turo, a cantora canadense deu à luz aos filhos gême
os, na Flórida, no sábado, dia 23. De acordo com o

site Holívscoop, os gêmeos nasceram saudáveis, sem
complicações, mas ainda prematuros devem ficar no

hospital alguns dias. Celine e o marido René Angelil já
têm um menino, René-Charles, de 9 anos.

"Pensei em cuspir
na cara", ataca lico
Tico Santa Cruz, o último eliminado de A Fazenda

3, da Record, passou pela sabatina dos blogueiros do
Hoje em Dia, ontem, e falou sobre sua participação no

reality. Sem papas na língua, o músico criticou a pos
tura de Dudu Pelizzari no confinamento. "Eu tive von

tade de cuspir na cara dele (Dudu), só não fiz porque
.
não sabia se isso seria considerado como agressão
física e não queria sair da casa", disse Tico. "Ele é um

exemplo de uma geração que não tem limite, não tem
compromisso com nada", completou.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito O 6
simples e viciante. O objetivo l�é preencher um quadrado l
9x9 com números de 1 a 9 3
sem repetir números em cada O
linha e cada coluna Também '"
não se pode repetir números
em cada quadrado de 3x3.

2.5/10
.,. :Adilson Kath
Alberto Risso
Alcebiades L. Bassani
Alexandra BlanCk

Anelise R. Pacher

Catarina Lopes
Cintia Friedemann

Glaudino Porath
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moagoncalves@netuno.com.br

M()a Gonçalves
Prêmio

O
Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina promo
veu ontem, às 19 horas, no elegante Palácio Barriga Verde, em
Florianópolis, uma concorrida Sessão Solene emHomenagem ao

Dia do Cirurgião Dentista. Durante a cerimônia, o nosso querido
e abalizado dentista jaraguaense Dr. Alfredo Guenther, merecidamente,
recebeu aMedalha de Honra ao Mérito Odontológico Catarinense.

A aniversariante Janana Peíxer (no centro, de preto), ladeada
'pelas amigas Cristiane Driessen Valle, Isabel B. Venturi, Diva

Peixer,ThaialÍa Peíxere Katia Theilacker, promoveu big
, ,festa queainda faz eco nos rodas sociais

"

Nota dez
NAS RODAS', Com sapatos lindíssimos e

atendimento personalizado é nota
dez, a nova loja Fine Fiore, na Rua
José Albus, em Iaraguá do Sul. Gil
mara de Freitas e Gislane Michels

seguem criando e inovando.

•Vodu! O susto do ano quem
passou foram os amigos Roberto
Bastos, Rogério Paes e Lúcia
Borba. A capotada na BR 280
acabou com o automóvel. Mas

ninguém se feriu gravemente.
Estavam voltando do litoral
catarinense.

• Dizem os fofoqueiros de
. plantão, que a boa pinta
Leandro Silva Melo beijoumuito
uma bela morena, domingo, na
London. Já seu amigo carioca
Hernani Pimenta, que passou o

fim de semana na urbe, acelerou
muitos corações.

• Dia 31 de julho, na Arena
Jaraguá, tem show com Restart,
a banda sensação do momento.

. il'

as músitos Humbettc
Gessinger do

Engenheiros do
Hawaii e.Duca
Leindecker, do
(ida,dão Quem,

apresentam o shów
Pouca Vogal, sexta
feira (29), no Grande

Teatro da Scar

'leitor fiel
Fiquei sabendo que o meu amigo
e jornalista Sérgio Peron, embora
eu não tivesse conhecimento de
que ele estava na área, é leitor
fiel da coluna. Valeu mesmo!

MAURICIO HERMANN

Buxixo

�

�':.
MAURICIO HERMANN

Uma loira muito conhecida,
alto astral e independente, que
teve a coragem de se. separar
ano passado, depois de mais de
duas décadas casada, está apai
xonada ... Dizem que esse love
secreto foi o motivo da separa
ção. Em sociedade tudo se sabe.

Enquanto isso, para dar up no dia
de hoje nada melhor que tomar

um Nitrix bem geladinho.

..ws��ní? Ut..!?
f�

,L
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AULA UMA VEZ POR SEMANA

INSCRiÇÕES ATÉ 16/11
e

(R$ 30.00)

www.UNIASSELVI.com.br

0800 42 5

Linha de Fundo PorGenielU Rodrigues, interina .

Julimar Pivatto

Interbairros

A
segunda edição da Copa lnterbairros - Taça RBN - chegou
ao fim no domingo e a Ilha da Figueira (foto) sagrou-se bi
campeã do torneio. Cerca de 1,5 mil pessoas prestigiaram a

decisão que terminou 2xO para os atuais campeões em cima
do Santo Antônio. No total, 19 bairros participaram da disputa que
promete continuar com o mesmo sucesso em 2011. Além dereunir
os esportistas dos bairros e promover a saúde, a Copa já mostrou que
também é uma opção de entretenimento para a população, que a

cada ano prestigia em maior número os jogos.

Cursos autorizados pelo MEC .

. Bacharelado em Administração
. Bacharelado em Ciências 'Contábeis

.Bacharelado em Serviço Social

.Bacharelado em Teologia
Licenciatura em Artes Visuais

.Licenciatura em Ciências Biológicas

.ticencíatura em Geografia

.Licenciatura em História

.Licenciatura em Letras - Português

.Licenciatura em Matemática

Licenciatura em Pedagogia
.Complementação em Pedagogia
.Pedagogia - Complementação em Educação Especial

.Graduação Tecnológica em Comércio Exterior

.Graduação Tecnológica em Gestão Ambiental

.Graduação Tecnológi-ca 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 Tecnológica em Logística

.Graduação Tecnológica em Marketing

.Graduação Tecnológica em Negócios Imobiliários

.Graduação Tecnológica em Processos Gerenciais

, .Graduação Tecnológica em Segurança no Trabalho
iA'.<w I

Mensalidade
a partir de
R$187,OO

ANIVERSARIANTES
DOIS' TOQUES

eMlt esrontt tLUtE �64
ANOO) - Clube da cidade de Boa
Vista, capital de Roraima, atual

, campeão do Roraimense.

ARlQUEMES fUTE80l CUlOE (1<4
AUOO) - Equipe da cidade de Ariquemes
(RD) que disputa a Segunda Divisão do

Campeonato Rondoniense.

Grad Prix
Não deu para o Brasil e nem para Falcão, no 6° Grand Prix de Fut

sal, que encerrou domingo eill: Anápolis (GO). A seleção foi derrota
da pela Espanha na finarpor 2x1 e o melhor do inundo não chegou
ao tão sonhado gol de número 300 com a seleção brasileira (parou
no 299). Com uma lesão na panturrílha esquerda, o camisa 12 ficou
fora das três partidas que antecederam a decisão e teve uma atuação
discreta na final. Esta é a primeira vez que uma seleção estrangeira
vence o GP (o Brasil havia vencido as cinco edições anteriores),

lição
Apesar de lamentar a derrota,

Falcão acredita que esta é mais uma
.

lição para o futuro. "Acho que nós

começamos a ganhar o Mundial de
2008 namesma derrota que tivemos

para a Espanha em 2005. Ali come

çamos a abrir o olho, a estudar o
adversário. Temos dois anos ainda e

esperamosmelhorar. E, em 2012, ou I :
no próprio Grand Prix, esperamos I :!
reverter essa situação", disse. I
.

; [

.RIASIILVI
Credenciado pelo MEC. Portaria 2,696, de.02l09/04 (DOU·03/09/04)

Instituição Parçeira .

FAMEG
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Guaranyderrotou O Operário/Nova Ge�ação por 3xO no fim de semana

s s

Segundonadefine
classificadospara
a fase semifinal
Atlético, Guarany,Vila Rau e

Néki decidem vagana final
JARAGUÁ DO SUL Nas semifinais, o Atlético In

dependente enfrenta a Vila Rau,
enquanto o Guarany joga contra

a Néki. Independente e Guarany
terão os mandos nQS jogos de
volta, por terem melhor campa
nha na primeira fase. As datas
dos confrontos devem ser di

vulgados essa semana pela LJaF
(Liga Jaraguaense de Futebol).

As equipes que vão

disputar uma vaga na elite
do futebol jaraguaense
foram conhecidas no fim
.de semana.

Nas duas decisões de sába-

.
do, melhor para o Atlético Inde

pendente e Guarany. O primeiro
venceu o Barrabaxo por lxO e

se garantiu. Já o Bugre derrotou
o Operário/Nova Geração mais
uma vez por 3xO e também está
na semifinal.

No domingo foi a vez do Vila
Rau e do Néki mostrarem força
e carimbar o passaporte, em

ambos os jogos quem vencesse

passava. A Vila Rau surpreen
deu o mandante Noite a Fora e

venceu por 2xl, de virada. Já a

Néki fez o dever de casa e bateu
o ��? Cerro Po! 3x,�.

ASPIRANTES

Pela competição de aspiran
tes, o Roma chegou à semifinal ao
vencer o Barrabaxo (5x2); o Gua
rany se classificou em cima do

Operário/Nova Geração (2xl); a

Néki passou pelo Rio Molha (3xO)
e a Conti Elétrica venceu a Ponte
Preta (lxO). As semifinais coloca
rão frente a frente Conti Elétrica
e Roma e Néki e Guarany.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

.�� ] <J ,'" � '1 ." ..... ". �.;:

FOTOS PIERO RAGAZZI

CLASSIFICAÇÃO 318ROOADA
RESULTADOS

Botafogo lxO Vitória
Guarani Oxl Atlético-GO
Corinthians lxO Palmeiras
Goiás lxO Avai
Ceará 2x0 São Paulo
Atlético-PR 2x2 Fluminense

Cruzeiro 3x4 Atlético-MG
Santos 2x3 Prudente
Grêmio 2x2 Intemacional
Vasco ,lxl Flamengo

·32"RODADA

QUARTA-FEIRA
22h - Flamengo x Corinthians

QUINTA-FEIRA
21h - São Paulo x Atlético-PR
21h - Atlético-Gü x Ceará
21h - Ruminense x Ç>rêmio

SÁBADO
16h - Vitória x Vasco
16h - lnternacionalx Santos
18h30 - Palmeiras x Goiás
18h30 - Prudente x Cruzeiro
18h30 - Avai x Guarani
18h30 - Atlético-MG x Botafogo

Rel)alxados pai a Série B

CA o BRJ,\SllEIJ1() -� SÉRIE BPEOt�
CLASSIFICAÇÃO 31"RODADA

RESULTADOS

Duque de Caxias 1xO América-MG
Santo André 2x0 Ponte Preta

Guaratinguetá OxO São Caetano
Coritiba OxO Paraná

Portuguesa 1x2 América-RN

Sport lxl Náutico
Bahia 5xl ASA
lcasa 3xl Rgueirense
Vila Nova 4xO Brasiliense

148,4% lpatinga 2xl Bragantino
80 Ponte Preta 45 13:U 129 6 148,4%
90 ASA 44 i 31 142 -1 147,3% 32"RODADA

100 Paraná 43 1 3:U 1� 7 4 i 46,2% ���� Ponte Preta x Vila Nova

110 SãoCaetano 41 13:U 118 -4 144,1% 21h-América-MGxSantoAndré

120 Icasa 40 1 31 11 7 i 13 43 43 O 143% sexta-feira

40 1 31. 9 i.·.13 I. 9 37�.O 7 143% 21h - Paraná x Bahia
21h - Brasiliense x lcasa

-4 ! 43% 21h - ASA x Portuguesa
-12140,9% 21h - Náutico x Guaratinguetá

Portuguesa
D. de Caxias

130 Bragantin6
140 Guaratinguetá 40 ! 3:U 9 i 131 9 3943
150 Vila Nova 38 1 3:U 11 5 i 15 40 52
160 Náutico 38 i 3:U 111 5 ! 15 33153I , :: : -20,40,9% SÁBADO

16h - Rgueirense xSport
17h - São Caetano x Coritiba
21h - América-RN x Ipatinga
21h - Bragantino x Duque de Caxias

Rebaixados para Série C

JOGOS PELO BRASIL
SÁBADO (30/10)
16h -lnter de Lages x Guarani
17h - caçador x Caxias

• BRASILEIRÃO SÉRIE,C
• QUARTAS DE FINAL
JOGOS DE VOLTA
RESULTADOS
Criciúma* 2x0 Macaé (2x3)
ABC* 3xl Marabá (lxO)

CLASSIFICAÇÃO QUADRANGULAR: Caxias 6, Guaraní 3,
caçador 1 e Inter de Lages 1.

* Classificados para as semifinais e,

consequentemente, à Série B 2011

• SEGUNDONA JARAGUAENSE
• TITULARES

QUARTAS DE FINAL - JOGOS DE VOLTA
RESULTADOS
AtI. Independente lxO Banrabaxo (Ox3)
Guarany 3xO Operário/Nova Geração (3xl)
Néki 3xl Rio Cerro (lxl)
Noite a Fora 1x2 Vila Rau (2x2)

• SEMIFINAL - JOGOS DE IDA
SÁBADO
16h - Vila Rau x AtI. Independente

16J:l- Néki x Guarany

• BRASILElRÃO SÉRIE O
• 5" FASE - JOGO DE IDA
RESULTADOS

Araguaina-TO 2x2 Guarany-CE
América 1x2 Madureira

QUARTA-FEIRA
5" FASE - JOGOS DE VOLTA
17h - Madureira x América
18h - Guarany-CE x Araguaina-TO

REGULAMENTO: Os vencedores passam às semifinais e,
consequentemente, à Série C 2011

• ASPIRANTES
• QUARTAS DE FINAL - JOGOS DE VOLTA
RESULTADOS
Roma 5x2 Barrabaxo (2xl)
Guarany 2xl Operário/Nova Geração (lxl)
Néki 3xO Rio Molha (lxO)
Conti Elétrica lxO Ponte Preta (OxO)

• CAMPEONATO CATARINENSE
• DIVISÃO ESPECIAL
7"RODADA-RETURNO
RESULTADOS

Próspera lxl
Camboriú 1xlXY de Outubro
Marcílío Dias lxO Atlético Tubarão

Joaçaba 3x3 Videira
Concórdia 6x2 Porto

• SEMIFINAL-JOGOS DE IDA
SÁBADO
14h - Conti Elétrica x Roma
14h - Néki x Guarany

8" RODADA

QUARTA-FEIRA
20h30 - Porto x Próspera
20h30 - Videira x'Concórdia
20h30 - Atlético Tubarão x Joaçaba
20h30 - XY de Outubro x Marcílío Dias
20h30 - Hercüío Luz x camboriú

.1ERCElRONA JARAGUAENSE
·2" RODADA
RESULTADOS

Pirapora 3xO Botafogo
Avai4x2 Jaraguá
Unidos/Nova GeraçãoOxl UniãojVila Lenzi

Aliança 2xO Amizade

Folga: Fladutra
CLASSIFICAÇÃO RETURNO: Marcüio Dias 21, Concórdia
16, Ati. Tubaráo 14, Hercílío Luz 10, Próspera 8, XY de
Outubro 8, camboriú 7, Joaçaba 6, Porto 2 e Videira 1.

.INTEREUURROJARAGUÁ
• FINAL - JOGO DE VOLTA
3° LUGAR
Rio Molha 3x4 Vila Lenzi (1x2)
1" LUGAR

�

. Santo Antonio 0x2 Ilha da Figueira (OxO)

REGUNLAI'V'IENTO: Atlético Tubarão conquistou o turno e

se classificou para o quadrangular final com um ponto de
bonificação. O campeão do returno e os dois melhores
indices técnicos também se garantem.'

.ESCOUNHAS
• SUB-11
Guaramirim 3x3 CT Falcão 12

Flamengo 3xO Nova Geração
• SUB-13
Guaramirim Ox3 CT Falcão 12

Flamengo l1x2 Nova Geração

• oMSÃo DE ACESSO

.• QUADRANGULAR FINAL
2° RODADA-RESULTADOS

Caçador OxO Inter de Lages
Caxias lxO Guarani
3° RODADA
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AGU1ENTE.

Motociclistas ficam feridos
EDUARDO MONTECINO

Dois motociclistas tiveram ferimentos leves ao se envolverem em um acidente na rua Adélia Fischer,
Centro de Jaraguá do Sul, por volta das 15h de ontem. Os pilotos disseram que um automóvel teria cortado a

frente deles, provocando a queda. Osdois foram levados pelos Bombeiros Voluntários ao Hospital São José.

TRANSIT

HODleDlmorre
e criança fica

- \

ferida na região
Colisão fatal foi na SC-413. Já
menina atropelada está na UTI
GUARAMIRIMIJARAGUÁ DO SUL

Um motorista morto
e uma criança ferida
com gravidade. Este
foi o resultado de dois
acidentes registrados nas

estradas da região neste
fim de semana.

Arimeira
ocorrência acon

eceu por volta das 23h
de sábado na SC-413,
airro Rio Branco, em

Guaramirim, e envolveu um Bora,
um Gol e um Fiesta que bateram
de frente. O condutor do Bora com

placas de Schroeder, Renato César
Seara, 51-anos, teve múltiplas fra
turas e morreu na hora.

O condutor do Gol com pla
cas de Schroeder, Robson Jorge
dos Anjos, 42, e dois passagei
ros - uma mulher de 40 anos

e um menino de apenas dois
, anos - não se feriram com gra
vidade. Já o motorista do Fiesta
com placas de Lages, Antônio
Carlos Souza Waltrick, 49, saiu

A morte de Renato Cé-.
sar Seara foi a segunda ria
SC-413 em menos de uma

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

ileso. A PRE (Polícia Rodoviária
Estadual) não divulgou as cau

sas do acidente. Renato traba
lhava na Metalúrgica Menegot
ti de Schroeder e foi enterrado
ontem em Navegantes.

Perto das 18h de domingo, na
rua Hercílio Anacleto Garcia, bair
ro Três Rios do Norte, umamenina
de apenas três anos foi atropela
da por uma Saveiro conduzida'

por um homem de 42 anos. A

criança, que teve lesões na ca

beça e fratura nas pernas, foi I

levada ao Hospital Iaraguã pelo
helicóptero da Polícia Militar e "

permanecia internada na UTI até
o fechamento desta edição.

Segundo a Polícia Militar, o

motorista apresentava sinais de

embriaguez,' mas se recusou a

fazer o teste do bafômetro. Corno
os indícios de que ele teria inge
rido bebida alcoólica eram evi- ,

dentes, ele teve a caminhonete e .

a Carteira de Habilitação apreen
didas e deve responder por lesão
corporal em liberdade.

Dupla suspeita de planejar
assalto vai para o preSídio

MASSARANDUBA
Dois homens foram presos

pela Polícia Militar com uma

grande quantidade de armas e

munições na rua 11 de Novem

bro, Centro de Massaranduba,
por volta da Ih de domingo. A
dupla estava em um Kadett com

placas de Braço do Norte pró
ximo ao Mercado Nosso Ponto

quando foram abordados pelos
policiais. Junto com eles estava

umamulher de 35 anos.
No banco de trás do carro foi

localizada umamaleta com vários

objetos normalmente usados em

arrombamentos, como alicates,
alavancas, chaves de fenda, fitas
adesivas e touca ninja. Os policiais
também encontraram um revól
ver calibre 38 com numeração

raspada e cinco munições intactas
no tambor, além de munições de
calibres 357, 380 e 38.

Os suspeitos, Marcos Francis
co dos Santos, 33 anos, e Silvio
Ovitzko, 42, foram levados para
a delegacia da Comarca e em se

guida ao Presídio Regional por
porte ilegal de arma. A suspeita é
de que eles estariam planejando
um assalto. De acordo com o de

legado Weydson da Silva, a mu
lher foi liberada depois que os

acusados disseram que ela ape
nas estariam os acompanhando
para uma festa. Também será in

vestigado se a dupla tem partici
pação em roubos registrados na

região. Conforme Silva, Ovitzko
é o dono do Kadett e já cumpriu
pena por homicídio no Paraná.

DIVULGAÇÃO/POlÍCIA MILITAR
..

Suspeita é de que objetos apreendidos seriam utilizados em um assalto

PERSEGUiÇÃO
Motorista .detido após fugir de blitz

Um jovem de 22 anos foi detido pela Polícia Militar por embria

guez e danos ao patrimônio público na madrugada de ontem. De
acordo com a PM, o condutor do Gol com placas deSchroeder fugiu
de uma blitz na rua José Theodoro Ribeiro, no bairro Ilha daFiguei
ra, e cometeu várias infrações de trânsito. No bairro Santa Luzia, ele
acabou colidindo em uma das viaturas que o ultrapassou durante a

perseguição. O c<l:rro, que estava rebaixado, foi apreendido.

MARIA DA PENHA'

Homem preso por agredir ex-mulher
Um homem de 29 anos foi preso por violência doméstica por volta

das 18h de domingo na rua JoséVieira, Centro de Guaramirim. Além
de ter agredido a ex-mulher com socos, Alexsandro de Oliveira Santos
usou uma faca para atingi-la, causando vários hematomas, além de
cortes nos braços e nas costas. Segundo o delegadoWeydson da Silva,
as agressões começaram depois que ele pediu para reatar o relaciona
mento e ela negou. Silva estabeleceu fiança de R$ 2,5mil para o agres
sor responder pelo crime em liberdade, mas como ele não pagou, foi
levado ao Presídio Regional.
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Resorts na CVC
nçaGrátis

De 11 a 31 de outubro você cempra pac t&.S n 5 me

rescrts do Brasil·e as crían . s v·ajam grá is*

Isso mesmo: as crianças não pagam nem a passagem aérea'$e
nema hospedagem em resorts",

E voe
A

alnda pareei em até 10x sem juros e sem entrada.

Promoções válidas até 26/10/2010. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio,
Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARAVEíCULOS À PARTIR DE 2006/2006
COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

www.autoUto.com.br Grupo Auto en 40 Ctnol• tNCllbUldacJ.. BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança.

4732746000
/ I

•

ri

Os melhores resorts do Brasi I Inclui: passagem aérea partindo de Curitiba em voos fretados + traslados + hospedagem + café e refeiçõesquando indicado + assistência CVC

. ost rasiUs R s t 8 dias
Porto Seguro

2 adultos : l0x 219,60 reais

2 crianças de até 12 anos grátis
Família com 4 pessoas 10x219,60 reais
Total RS 2.196, preço para saídas 5, 12/dez

,
ia �Ajuda co $0 8 dias

Arraial D'Ajuda - inclui jantar

2 adultos .' 10x 391,60 reais

2 crianças de até 12 anos grátis
Família com 4 pessoas •..10x 391,60 reais
Total RS 3.916, preço para saídas 5, 12/dez

8dias eae Class ResortMuroAlto 8 dias
Muro Alto - inclui jantar

.

. 2 adultos l0x 667,60 reais

2 crianças de até 12 anos 9ráti5

Família com 4 pessoas ..•10x 667,60 reais
Total RS 6.676, preço para saída 5/jan

.

Praia de Pratagy - inclui jantar

2 adultos l0x 4'31 ,60 reais
2 crianças de 'até 12 anos

·

..grátis
Familia com 4pessoas 10x 431,60reais
Total RS 4316, preço para saídas 21/dez Natal

-'---�

Fretamentos: aéreo + hospedagem grátis para até 2 crianças
de até 12 anos no apartamento dos pais. Voos regulares:
somente hospedagem grátis para até 2 crianças de até 12
anos no apartamento dos pais. Taxas de embarque não
incluídas. Oferta de lugares limitados e reservas sujeitas a

confirmação. Financiamentos com cartão de crédito, cheque
pré-datado e boleto bancário. Consulte as datas de saída e

regras dos hotéis participantes com nossos vendedores,
� • •• I � I ,

Blumenau - Shopping Neumarkt.
:
.. .47 2102-5050

Jaraguá do Sul- Shopping Breithaupt .47 3055-0667
Joinville - Garten Shopping .47 3043-9166
Joinville - Shopping Mueller .472101-1515

Consulte seu a nte de
�

gens

Sonhe COIt\ o mundO.
A gente leva voct.
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