
Clima de

confiança
Equipe daMalwee treina
pesado para semifinal
da Liga. Comissão
técnica comemora

fato de o plantel estar
completo para o

confronto de sábado
em Carlos Barbosa.

Página22

Licitação para duplicar
BR-200 será lançadahoje

. Assinatura acontece naAcijs (Associação Empresarial de Jaraguá do Sul)
às 15h, com dois anos de atraso. Expectativaé de que as obras entre Iaraguá

do Sul e São Francisco comecem em fevereiro do ano que vem.
Página 7

PIERO RAGAZZI

"

VISITA ILUSTRE
Autoras do Projeto l.ivro Livre foram recepcionadas com entusiasmo ontem pelos estudantes
da Escola Municipal Antônio Estanislau ,Ayroso. Roteiro de visitas acontece até novembro.

blush!
A revista da mulher inteligente!

Estado começa a
distribuir vacinas
Ministério da Saúde
normalizou entrega para
Secretaria de Saúde de Santa
Catarina, que repassa as doses

para os municípios. Serviço
deve estar normalizado a partir
de hoje. Página 11

RONDA
, "I SO(fAt

.

Dícasdoque
demelhor rola

Educação investe
em ampliações
Cerca de RS 7 milhões serão

aplicados em reformas
e ampliações de escolas

municipais até o próximo ano,
conforme balanço divulgado
ontem. A intenção é abrir
1.700 novas vagas. Página 8

FAMEG

(47) 3373-9800.

�

www.fameg.edu.br
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Mussolini e a
Marcha sobre Roma

No dia 27 de outubro de
1922, termina a "Marcha sobre
Roma", .de Benito Mussolíni O
movimento foi uma manifesta
ção de orientação fascista, com
características de golpe de Es
tado, que aconteceu na capital
da Itália - na época, houve um

afluxo de dezenas de milha
res de militantes fascistas, que
reivindicavam o poder político
no reino. O evento representou
a ascensão ao poder do PNF

(Partido Nacional Fascista) e o

fim da democracia liberal, pela
nomeação de Benito Mussolini
como chefe de governo pelo Rei
Vítor Emanuel III.

Mussolini, no início da carrei
ra, foi um assíduo propagandista
do socialismo italiano, chegando
a escrever diversos artigos sobre o

. tema no jornal esquerdista ''Avan
ti", do qual era redator-chefe. Em
1914, alistou-se na guerra e tor

nou-se sargento durante aPrimei
raGuerraMundial.

Cinco anos depois, fundou os

"Fascí Italiani diCombatimento"
- organização que mais tarde se

tornaria o partido Fascista. Aos

. poucos; foi ganhando a adesão
de militares descontentes com

uma filosofia política em vigor,
alargando os quadros e a dimen
são do partido. Sua oratória era

tão notável- com uma voz digna
de um barítono - que Mussolini
usou eficazmente as estratégias
de propaganda política.

Após um período de grandes
perturbações políticas e sociais,
durante o qual alcançou grande
popularidade, conseguiu nome

ar-se chefe do partido (Duce). Em
1922, ele organizaria junto com

Bianchi, De Vecchi, De Bano e

Italo Balbo aMarcha sobre Roma,
considerado por alguns historia
dores um golpe de propaganda.

Usando milícias (chamadas
de camicie nere - camisas ne

gras) para amedrontar a popula
ção e combater abertamente os

socialistas, conseguiu que os po
deres investidos o nomeassem

para formar governo. Tornou
se Primeiro Ministro, nomeado
pelo rei Vítor Emanuel III, ,al
cançou a maioria parlamentar
e, consequentemente, poderes
absolutos no governo do país.

FOTOS DIVULGAÇÃO

t

Marcha sobre Roma foi uma grande jogada política

"':"

Manifestantes apoiaram iniciativa do Partido Fascista

.

PELO MUNDO

Descobrimento de Cuba
No dia 27 de outubro de 1492, o "Almirante de

La Mar Oceana" Cristóvão Colombo descobre a

ilha de Cuba - o nome, cuja origem desperta con
trovérsias, pode estar relacionado com um pos
sívellocal de nascimento do descobridor. Cuba,
cuja capital é Havana, estaria sob o domínio es

panhol por cerca de quatro séculos.

"I 7

Tratado de Fontainebleau
Neste mesmo dia, em 1807, é assinado o

, Tratado de Fontainebleau entre a Espanha e a

França. Foi por meio dele que Napoleão atingiu
o objetivo de introduzir suas tropas no terri
tório espanhol. Além disso, o tratado definia a

ocupação de Portugal e propunha a divisão do

país em três reinos, após a Guerra Peninsular.

19

60 vezes a Via láctea
Em 1990, o dia 27 de outubro foi marcado

pela descoberta de uma nova galáxia, com um

tamanho 60 vezes maior que a Via Láctea. Ou
tro ano depois, outra galáxia seria descoberta

.

- a. A1689-zD1, formada 700 milhões de anos

depois do que é considerado o nascimento do
universo, e considerada até hoje agaláxia mais
distante já descoberta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 27 de outubro de 2010 Opinião ·3

PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
JorgeBrognoli, .

economista
DurvalMarcatto,
presidente daAd)s

FemandoRizzolo,
Advogado

, VictorDanich,
sociólogo

o papel do advogado nos dias atuais

Na vida em
sociedade, a
liberdade de

alguém termina
quando começa

a do outro.

A advocacia é talvez uma das profissões mais

antigas de que se tem conhecimento, haja vista que
todo o homem é dotado de direitos e obrigações. Se
na sociedade antiga já se precisava de advogados,
atualmente a necessidade é ainda maior, em face
das complexas relações interpessoais que a vida

impõe a todos nós; e do nível de civilização a que
chegamos. Também, quanto mais as relações entre
as pessoas se particulariza, maiores
são as necessidades verificadas no

sentido de proteção destas relações,
em razão dos efeitos jurídicos que
elas causam.

Pode-se dizer que, assim como

o médico dedica-se à preservação
da vida de seu paciente, o advogado
dedica-se àmanutenção dos direitos
de seu cliente.

Mas não é só na esfera privada
que o advogado é importante: ele
exerce papel fundamental na forma
ção da sociedade quando busca a preservação do
direito à liberdade de expressão, do direito à pro
priedade; liberdade na forma de construção das re

lações familiares, no modo de atuação do mercado
econômico e até mesmo na atuação do Estado.

Atualmente, inclusive, em especial pelo mo

mento eleitoral que estamos vivenciando, o advo

gado exerce um papel de extrema importância, na
medida em que a ele é reservada a primeira aná

lise acerca de fatos que podem ser caracterizados

como transgressões às leis, e que assim, também,
merecem a medida corretiva por parte do Judiciá
rio, sendo o advogado aquele que possui o desidra
to de levar ao conhecimento deste poder, as even
tuais infrações às leis.

A sociedade atual, por ser complexa, exige dia
riamente associações, contratos, obrigações, e nesse
espaço entra o profissional do direito como "decí

frador" do emaranhado normativo,
como conselheiro, como defensor dos
direitos, posto que, conforme sabe

mos, na vida em sociedade, a liberda
de de alguém termina quando começa
ado outro.

Também, cada vez mais, verifica
mos que os advogados exercem um

papel de mediação dos conflitos, de
modo a não depender exclusivamen
te das soluções aplicadas pelo Poder

Judiciário, uma vez que como todos
sabemos, quando se postula pelo

reconhecimento ou proteção de um direito por in
termédio do exercício de ação judicial, garantido
constitucionalmente, na verdade, estamos diante
de uma clara representação de que a via do acordo

extrajudicial, com a participação direta das partes
envolvidas, fracassou.

-
,

Portanto, entendemos que o advogado é peça
chave na formação da sociedade atual e no seu re

gular funcionamento, pois dele depende vivermos
uma sociedade justa, plural e democrática.

"

"

,

SERViÇO

BEL

Curso ensina técnicas
de maquiagem

o Núcleo de Cabeleireiros da Acijs/Apevi traz a

Jaraguá do Sul no dia 9 de novembro as últimas novi
dades damaquiagem internacionalVult e Naturalist,
com o uso de maquiagem exclusiva Duda Molinos.
O treinamento vai acontecer das 9h às 12h no Centro

Empresarial. O investimento é de R$ 50 (nucleados),
R$ 100 (associados) e de R$ 130 (demais interessa

dos). Informações pelo telefone (47) 3275-7012.

NOVEMBflO

Escola de Música
promove café

AAssociação da Escola de Música Jazz Band Elite
realiza no dia 6 de novembro Café da Amizade, com
tradicional bingo. O evento acontece no Galpão da

Igreja Católica, de Corupá, a partir das 14h. Os prê
mios serão cestas básicas, cestas de produtos de

limpeza e brindes de portas. Cartelas antecipadas à
venda com alunos da escola de música. Informações
pelo telefone (47) 3375-1399.

WjÚSICA
Palco livre da
Scar no dia 28'

O projeto Palco Livre Scar apresenta no próxi
mo dia 28 o show "Meu vilão", de Enéias Haasch.
A apresentação. contará com interpretações de

composições de João Pernambuco, Ernesto Naza

ret, Bach, Antonio Carlos Jobim, Stanley Mayers,
The Beatles.e outros. O show acontece a partir das
20h30, no pequeno teatro. O ingresso é um livro

(novo ou usado) ou um litro de leite.

MUSEU \f\lEG

Projeto Música
para Todos hoje

. ,

Os alunos do projeto Música para Todos se

apresentammais uma vez hoje no MuseuWeg. Ini
ciativa da Scar, o projeto dá oportunidade aos par
ticipantes desenvolverem habilidades na música
em diversas classes de instrumentos. As apresen
tações no Museu ocorrem na última quarta-feira
de cada mês e' a entrada é de graça. Informações
pelo telefone (47) 3275-2477.
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IMAGEM DO DIA

A
Escola Euclides da Cunha, no bairro Nereu
Ramos, promoveu na última semana o Dia C - da
criatividade. Durante a programação, alunos e

professores puderam demonstrar sua criatividade com a

realização de oficinas c�lturai� e pedagógicas.
.

,"

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

* telefone (* não serão publicados).

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

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

ção abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 170/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE PAVER
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/10/2010, das 8:00 h às 11:30 e

das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 12/11/201010:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 37/2010

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de Fraldas Geriátricas, Absorventes Ge
riátricos e Fraldas infantis, que serão distribuídos pelos programas Plantão de Assistência So
cial - PAS, Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, Programa Atendimento Idoso
Acamado, mantidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, conforme especificações
descritas no Item I - Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei FederaI10,520/2002, de 17 de julho de
2002 e Decreto Municipal nO 4,698/2002, de 03 de outubro de 2002, DATA, HORA e LOCAL

- PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09 horas do dia 11 de novembro de 2010, no Setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha, O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes
serão as 09h15 do dia 11 de novembro de 2010, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e'
Contratos, APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS: Até dia 09 de novembro de 2010, no horário das
7h:45min às 11hOOmin e 13h:15 min às 16h:30min, na Rua Walter Marquardt, 1111 na Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social, Familia e Habitação - Centro Administrativo Municipal, com
.

o Sr, Sidnei e/ou Sr. Sérgio. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 97,460,50 (noventa e

sete mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos), INFORMAÇÕES: A íntegra do Edi
tai poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do'Sul (SC), 21 de setembro de 2010,
.

EDIMARA ORZECHOWSKI DE SOUZA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social • FMAS
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Pelo fim das filas nos bancos
Projeto que regulamenta senhas nas agências bancárias é aprovado na Câmara

PIERO RAGAZZI

prolongados.
'

Quem não for atendido den
tro do horário, poderá denunciar

. junto ao Procon, precisando de

apenas duas testemunhas para
comprovar o descumprimento da
lei. Feito isto, a agência é multada
em R$ 20 mil, recursos que serão

repassados igualmente ao Corpo
de Bombeiros e Apae.

As lotéricas também serão en -

'

quadradas na lei, porém não have
rá limite de tempo na fila para essas

empresas nas quartas e sábados,
devido ao sorteio da Mega Sena.

Autor do projeto, Berri comemo
rou a unanimidade na aprovação
da proposta. Segundo ele, a ideia
veio de conservas com a população.
uÉ um absurdo alguém ficar 40 mi
nutos na fila de uma agência e isso
acontece aqui em Massaranduba.
Os bancos são as empresas que
mais lucram no mundo, um míni
mo de respeito ao cliente é neces

sário", comenta.

MASSARANDUBA

O cidadão que for aos
bancos da cidade não poderá
ficar mais de 25 minutos
na fila, caso contrário, a
agência poderá ser multada.

sta é a base de um projeto de
, lei aprovado por unanimi-
dade na segunda - feira à noi

...... te na Câmara de Vereadores.
Se for sancionada pelo prefeito Má
rio Fernando Reinke (PSDB), as em
presas bancárias terão dois meses

para se adequar à nova lei.
De acordo com o vereador Pier

Gustavo Berri (PMDB), autor do

projeto, todas as agências bancá
rias deverão adotar um sistema de

. senha, que identifique o horário
em que o cliente chegou ao local.
O atendimento deverá ocorrer

em, no máximo, 25 minutos, ou
35 minutos nos dez primeiros dias
e no último dia útil de cada mês,
assim como nas segundas-feiras
e nos dias seguintes aos feriados.

"
É um absurdo alguém
ficar 40 minutos na
fila de uma agência e

isso acontece aqui em
Massaranduba.
PIER GUSTAVO BERRI
(PMDB), VEREADOR

"

Filas nos bancos
terão que durar
no máximo
25 minutos

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Tempo de espera 'e valor da
multa foram discutidosM' d·' Elt

.....
·'. /,.., I ) �I r

•

I
I I

./
I 1 ,

-

. un
'

..�O . '; ',e 'remeo
informática Apesar da aprovação por unanimidade

no plenário, o projeto de lei de Pier Gusta
vo Berri (PMDB) rendeu boas discussões
na Câmara. O vereador Mauro Bramorski

(DEM) aprovou a iniciativa, porém demons
trou preocupação com a aplicação da lei.
uÉ o mesmo temor que eu tenho com' a lei
antifumo. Essas leis são boas porque iniciam
umamudança de hábito na sociedade, mas
temos que ficar de olho no começo, paraque
sejam realmente cumpridas", comentou.

O líder do governo SilvioMainka (PSDB)
questionou o valor damultas. "Será que não

podia ser menor? Está um pouco assusta

dor", comentou. Berri rebateu: úÉ para assus
tarmesmo. É para que eles cumpram a lei e
não paguerri amulta"

Já o presidente da Câmara, Inácio Be
sen (PMDB), questionou o tempo de es

pera de 25 minutos. UEm outras cidades

próximas é 15 minutos. Por que em Mas
saranduba o tempo é maior? E por que é
esticado nó começo do mês? Os dias que
os consumidores mais precisam, a fila

pode ser maior?", indagou, apesar de ter
votado favorável.

VENDAS E ASSISTÊNCIA T�GNICA DE COMPUTADORES,
�:;::;:::::::!l NOTEBOOKS, VíDEO GAMES, SERVIDORES, REDE E PERIFÉRICOS

Gameras Sansung e Sony com
10 e 12 mega pixels vários modelos
e cores somente R$449,OO

Gamera 8ansung
Modelo ES-65
R$399,OO

GameraSony
OSG-82100 R$399,OOPromoção válida somente neste fim de semana

até no dia 21/09/10 não perca tempo!!!!
ARQUIVO OCP

Gomputador AMO Core 2.9 GHZ
Memória de 2 GB HO de 500 GB

ravador de OVO e tela LGD de 18.5 lG
Só R$1299,OO

Note Book Acer E627 2
GB de memória HO de
320 GB Gravador de OVO
e tela de 15 R$l549,OO

Note book Acer Aspire 5538
4 Gb de memória HO 250 GB
Tela de 15.6lEO (super fina)
Só R$1799,OO

Inácio Besen

'(PMDB) pediu
a palavra para

questionar o
tempo máximo

para espera
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Virou moda

M
assaranduba é mais

um município no Vale
do Itapocu a adotar

regras para o consu

mo de cigarros e similares. A lei

já foi publicada, mas só entra

em 'vigor após 90 dias, a partir
de 20 de janeiro. Até lá, o gover
no deverá dar publicidade ao

conteúdo, orientando os esta

belecimentos sobre a proibição,
que vale para todos os ambien
tes de uso coletivo, a exceção de

ruas, e as penalidades.
Após . aprovada pela Câ

mara' a iniciativa do vereador

Mauro Bramorski (DEM) foi
vetada parcialmente pelo Exe

cutivo. O prefeito Mário Fer

nando Reinke (PSDB) rejeitou

Feriadão
Está cada dia melhor ser ser

vidor público em Iaraguá do Sul.
Os funcionários da Prefeitura te

rão seis dias de folga, a começar

.por sexta-feira, por conta do Dia

cÓ, do Servidor Público. Passa sába-
.

do, domingo e, na segunda-feira,
a prefeita Cecília Konell (DEM)
decretou ponto facultativo, emen
dando com o Feriado de Finados.

Escolas, idem, fechando as portas
na quinta e reabrindo só na quar
ta - feira,

.

dia 2. Deve ser porque a

educação vai muito bem,

o CORREIO DO POVO.· Quarta-feira, 27 de outubro de 2010 Política 5

ca rol i na@ocorre.iodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

o artigo obrigando o governo a

"disponibilizar em toda a rede

de saúde pública do município
assistência terapêutica e medi-

.

camentos antitabagismo para
os fumantes que queiram parar
de fumar". Em Iaraguá do Sul,
o mesmo artigo foi vetado pela
prefeita Cecília Konell (DEM)
e mantido pelo voto da maio

ria dos vereadores. Em Mas

saranduba, a votação ocorreu

na semana passada, com cinço
vereadores a favor do veto, e

quatro contrários. Em relação
ao conteúdo, nesta a lei é me

nos flexível, ao não prever aos
estabelecimentos a possibili
dade de se criar áreas isoladas

para fumantes.

Menos
Já o governo do Estado es

cancarou menos. A folga por
conta do Dia do Servidor Públi
co será concedida na segunda
feira, inclusive nas secretarias

de desenvolvimento regional. A
mesmamedida foi adotada pela
Prefeitura de Guaramirim. Por

tanto, trabalho normal na quin
ta, quando a data é registrada,
e também na sexta-feira. Ainda

assim, contando o fim de. sema

na, são quatro dias sem bater
cartão.

Galerias .

Após vários anos de constantes alagamentos,
a Prefeitura construiu galerias para escoamento
de águas pluviais na Rua Germano Stricker e Rua

..Therezia Ferraza, no Bairro Tifa Monos. Tratava

se de uma solicitação antiga dos moradores, uma
. vez que os alagamentos causados pelas chuvas

geravam grandes transtornos aos moradores,
inclusive invadindo residências. A obra' foi uma

solicitação requerida por indicação do vereador

Loríval Demathê (PMDB) e através de reuniões

. corri a prefeita Cecília Konell (DEM).

PIERO RAGAZZI

ARQUIVOOCP

FALA Aí!

Dar publicidade a uma
.

lei que já existe, mas
infelizmente não está
sendo divulgada, é um
díreíto do munícipe de

ser respeitado.
VEREADOR JEAN.lEUTPRECHT

(PC DO D), EM DEFESA DO
PROJETO QUE OBRIGA
A DIVULGAÇAo DA LEI

DOSDANCOS

Transferida
A reunião mensal do Conse

lho de Desenvolvimento Regio
nal, que aconteceria às 14 horas
de hoje,· foi transferida para o

Cejas (Centro Empresarial de Ia
raguá do Sul), no mesmo horário.
A mudança ocorre em razão do

lançamento do edital de duplica
ção da BR-280, que acontece no

centro, entre as 15 e 17 horas. Fa
cilitando a vida de integrantes do
conselho - prefeitos, presidentes
de Câmaras e das associações
empresariais damicrorregião.

Contabilidade·
Consultoria Empresarial

CRCISC, 08 aS911l
�-_.'�',,",",,�"T'

f'ron:'SIOl1allsmo

C:jITIpel:êncla

Credibilidade

vyww.gumz.com.br

Confiança
gum:z@gumz.com.br

(47)3371-4141 umA PARCERIA OUE DÁ CERTO. Desde 1978

ARRECADAÇÕES ATÉ 30 DE NOVEMBRO NA SEDE DO JORNAL

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400
* Horário atendimento 8h às 12h e 13h às 11h30
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CHARGE EDITORIAL

COMtotS
AtJOS 'OE.
ATRASO II·0 Promessas

Parte disso já pode ser sentido nas pesqui
sas entre a classe empresarial. A confiança do
empresário está em queda apesar de a econo

mia estar aparentemente aquecida. Caiu de 68

pontos em janeiropara 62 em outubro. Uma das
razões: os candidatos a presi
dente prometem gastos e mais
gastos, e os analistas dizem

que as contas só fecham com a

criação de novos impostos. Se a

carga tributária brasileira hoje
já é um absurdo, sendo que o

trabalhador comum trabalha
120 dias só para pagar impos
tos, imaginem como ficará a si

tuação se o que os analistas es

tão prevendo realmente acontecer. a que o país
precisa para crescer com equilíbrio é de juros
menores, mais investimentos em infraestrutura,
governo mais eficiente e enxuto e diminuição
dos tributos. Caso contrário, o Brasil continuará
sendo eternamente o país do futuro.

A
participação dos produtos importa
dos no consumo do país aumentou de
12% para 20%. Só para se ter uma ideia,
mais de 90% dos aparelhos de DVD e

áudio são produzidos fora do Brasil. Há, inclu
sive, empresas de eletrônicos
instaladas no país que não se I

dão mais ao trabalho de mon
tar aqui, importam da China
o produto já acabado. Os im

portados salvam a pátria do
consumo. Porém, abrem um

caminho perigoso para a in
dústria e também para gera- I

ção de emprego, consequen-
--------------

temente para toda cadeia
econômica. Com as dificuldades encontradas

pelo empresário brasileiro, está cada vez mais
difícil manter um negócio no país. É preciso ser

malabarista para suportar tantas adversidades.
Burocracia e carga tributária elevadíssima são

alguns dos principais problemas.

DO LEITOR

A.melhor cidade de
se para viver

.

IJaraguá
do Sul, és vibrante.

Não haverá quem te suplan
te. E o povo alegre varonil tens
por lema: avante Brasil". Nada

melhor para consolidar a nossa ci-
.

dade como amelhordo Estado para .

se viver do que com o

refrão do seu hino.
A busca por uma

melhor qualidade
de vida é o que traz

os migrantes para
cá, com a certeza

de pisarem em uma

terra aonde corre

leite e mel. A cidade

registrou um IFDM

(Índice Firjan de De
senvolvimento Mu

nicipal) de 0,8849,
um pouco abaixo da la colocada
no ranking, Araraquara, que obte-
-ve 0,9349.

Criado pela Federação das In
dústrias do Rio para acompanhar
a evolução das cidades brasileiras
e os resultados da gestão das pre
feituras, o IFDM leva em conta

indicadores de saúde, educação,
emprego e renda e varia numa es

cala de O (pior) a 1 (melhor) para
classificar o desenvolvimento hu
mano. a alto Índice do nosso mu

nicípio se deveu ao Indicador em
prego e renda, que nos alavancou
à primeira posição no Estado; já os

outros indicadores (educação e saú
de), apesar de terem evoluído, fica
rammuito aquém do esperado (520
e 74° em SC, respectivamente).

Podemos atribuir ao empreen
dedorismo a grande oferta de tra
balho em nossa cidade, mas, se
gundo as agências de RH, o maior
problema ainda é a falta de mão
de obra qualificada acarretada

pelamigração em massa.

Existe solução para este pro
blema? Claro que sim. Uma das
iniciativas da Secretaria da Indús
tria, Comércio e Turismo é a cria

ção de um Parque Tecnológico em
parceria com o setor

.

produtivo da cidade

que abrirá possi-_
bilidades para que
profissionais das
mais diversas áreas
abram o seu próprio
negócio, sem contar

os diversos cursos já
oferecidos pelo Sine,
um dos conveniados
.da mesma, para os

candidatos a uma

DO LEITOR

A ideologia repassada pela.mídia

A
ideologia consiste no processo de pro
dução de ideias. Tais ideias fazem com

que as pessoas pensem de determina
da forma, o que lhes determina a ação.

Essa ideologia é colocada em nossasmentes, por
meio de diversos segmentos sociais, tais como:

a família, escola, religião e, sobretudo, a mídia.
Nas últimas décadas, a mídia,
em suas inúmeras formas, al

cançou um desenvolvimento

significante, chegando, muitas

vezes, a ser o único meio de in

formação a que as pessoas têm
acesso. Diante desse quadro, a

mídia repassa ideologias, que in
fluenciam as ações das pessoas.
Por intermédio de um. processo
inconsciente, na maior parte dos
casos, as pessoas reproduzem'
ideologias e discursos propagados
pela mídia. É nesse cenário que
surge um mal que atende pelo
nome de preconceito, que leva as

pessoas a julgarem outras, com

base em diversos fatores, como,
por exemplo: sociais, econômi-
cos, linguísticos, etários, opção sexual, cor, etc.

a preconceito se dá de diversas formas. Algu
mas vezes, discreto, velado e indireto, através de
eufemismos, comentários, olhares, etc. Mas, na
maior parte dos casos, ele é direto e agressivo.
E, ainda que não tenha fundamentação alguma,
'ataca suas vítimas de forma impiedosa a fim de
demonstrar superioridade. Contudo, esse não é
o único aspecto em comum entre todas as for
mas de preconceitos. Todos atingem a autoesti
ma de seus alvos e restringem acessos. a aspecto
que gostaria de destacar é o fato de todos serem

influenciados e estimulados por diversos setores
damídia, dentre os quais se destaca a televisão.

Quem de nós nunca viu, em novelas de diver
sas emissoras, um nordestino com sotaques exa
gerados. Q que evidencia o preconceito linguís
tico, que consiste na rejeição ao modo de falar
de certas pessoas ou, até mesmo, à identidade

individual e cultural. Muitos até
riem desses estereótipos, sem

perceber os efeitos que ocorrem
a partir disso. Refiro-me ao fato
do estereótipo que é elaborado
diante de tal exposição levar as

pessoas a agirem de determina
da forma. No entanto, o nordes
tino como sinônimo de sotaques
exagerados não é o único este

reótipo propagado pela mídia,
como é o caso das danças afro

que é sinônimo de macumba e

umbanda, o homossexualismo
de promiscuidade, residir em

favelas de marginalidade. Es
sas ideologias são disseminadas
pela mídia, não de forma explí-
cita e direta.

"
Já na educação,
principal pilar do
desenvolvimento

r'

humano, o maior
desafio é ampliar a
estrutura destinada
ao atendimento de
crianças de zero a

cinco anos.
"

As discussões sobre
a diversidade são"

vaga no mercado.
Já na educação, principal pi

lar do desenvolvimento humano,
o maior desafiá é ampliar a estru
tura destinada ao atendimento
de crianças de zero a cinco anos,

para que os pais possam deixar
os seus filhos enquanto traba
lham. A saúde carece de médicos
concursados para as unidades
básicas de saúde e ESF (Estraté
gia Saúde da Família).

Como podemos perceber, os
desafios são grandes, mas não

impossíveis de serem realizados,
pois depende de cada cidadão
fazer a sua parte, através do pa
gamento em dia dos impostos e

respondendo corretamente às

perguntas do Censo Demográfi
co, já que é somente através des
te que acontecem os repasses do
FPM (Fundo de Participação dos

Municípios) e do SUS às prefei
turas do país inteiro.

primordiais, para
levar as pessoas a

superar uma visão
restrita demundo
e, principalmente,
levá-Ias ii ter uma

postura de respeito
face às diferenças.

-"

Em função disso, nos últimos anos, a questão
das diferenças, em suas mais variadas formas,
tem sido objeto de inúmeras discussões, a fim de
conscientizar as pessoas acerca da diversidade
e da pluralidade, o que caracteriza o individua
pela heterogeneidade. As discussões sobre a di
versidade são primordiais, para levar as pessoas
a superar uma visão restrita de mundo e, princi
palmente, levá-las a ter uma postura de respeito
face às diferenças. .

Silvio Profirio, aluno do Curso de Letras

C/áudio Schmitt, auxiliaradministrativo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DUPLICA A BR-280

Licitação é lançadahoje,
após dois anos deall�o
Assinatura acontece naAcijs, com presença do ministro Paulo Passos

Na tarde de hoje, todas as
atenções estarão voltadas

para a Acüs (Associação
Empresarial de Jaraguá
do Sul).
"-

As
15h, será assinado o

edital de licitação que
dará início à escolha das

empresas que realizarão

as obras de duplicação da BR-280,
no trecho entre Jaraguá do Sul e

São Francisco do Sul. O documen

to será apresentado pelo ministro
dosTransportes, Paulo Passos.

O processo de escolha da em

presa ou das empresas que irão

executar as obras deve durar 90

dias. A expectativa do Dnit (De
partamento Nacional de Infraes
trutura de Transportes) é de que
as obras no trecho de 73,9 quilô
metros iniciem em fevereiro do

ano que vem, sejam concluídas

no final de 2015 e custem R$ 955
milhões. Para a primeira etapa
estão garantidos R$ 120 milhões.
através do PAC (Programa de

Aceleração do Crescimento).
O presidente da Acijs, Dur

val Marcatto, comemora a nova

etapa no projeto de duplicação,
mas lamenta que ele tenha ocor
rido com atraso de dois anos..

Em 2008, o Dnit prometeu que o

edital seria aberto ainda em ou

tubro daquele ano, mas entraves

no licenciamento ambiental in
terferiram no cronograma.

"Esperamos que no orçamen
to do próximo ano já esteja incluí
do urn valor adequado para a exe

cução das obras. Isso evitaria que
sofressem problemas de continui
dade, possibilitando que a dupli
cação seja concluída na totalidade
dentro do prazo determinado",
destacouMarcatto.

-

ESPERANÇA
Para a família da aposentada

Gerda Leitzke, 56 anos, a notícia de

que o projeto de duplicação está na

fase final foi recebida com a espe
rança de dias melhores. Há quatro
anos, ela perdeuo filho Gabriel, 20

/
.

anos, em um acidente entre carro

e motocicleta na rodovia. No dia 18

de agosto de 2006, Gabriel voltava
do trabalho de moto quando um

automóvel invadiu a pista contrária
e atingiu o jovem, quemorreu após
quatro dias na UTI. "Minha vida

nunca mais foi a mesma depois
disso. Mas a gente fica contente

em saber que, depois de tantas

promessas, a rodovia finalmente
vai ser duplicada. As pessoas que
trafegampor ela terão mais segu
rança", disse.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.cOm.br

PARA· REDUZIR A IMPRUDÊNCIA
"Rodovia precisa de mais fiscàlização"

Acostumado a trafegar pela.BR-280 todos os dias,
o vendedor Patrick Alexsandre Alquini, 33 anos, diz

que o lançamento da licitação chega com atraso, mas

com tempo de prevenir que outras centenas de vidas
sejam perdidas, No dia 13 de setembro de 1992, Pa
trick perdeu a avó, CarolinaAlquini, 68 anos, em� �

acidente no trecho que corta o município de Guara

mirim. A idosa ia visitar urna amiga e foi atropelada
por urn caminhão quando atravessava a rodovia.

"A BR-280 precisa ser duplicada com urgência. Mas
também é preciso mais policiais para fiscalizar e evi
tar as imprudências", comentou.

"

.

Obras no trecho que liga Jaraguá do Sul a São Francisco
do Sul são reivindicadas pela região há 17 anos

OBRAS DIVIDIDAS EM TRÊS LOTES

• Lotei: Porto de São Chico/Entroncamento
com a SR-l0l (36 quilômetros), com
investimento de R$ 324,9milhões

• Lote 2.1: Entroncamento da SR:l01 com a SC-l08
. (14,1 km), com investimento de R$ 131,5 milhões

• Lote 2.2: Entroncamento da SC-l08 -

Jaraguá do Sul (23,8 quilômetros), totalizando
R$ 498,6 milhões

• Valor total: R$ 955 milhões

ARQUIVO OCP

Gerda perdeu o filho de 20 a!"os por causa de uma colisão na rodovia

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

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

ção abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 171/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE IMPRESSORA E TONNER
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/10/2010, das 8:00 h às 11 :30 e

das 13:00 ·às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 16/11/201014:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br. 'Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

047- 2106-9100.
Nelson Klitzke • Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"
- Reformar e ampliar
é mais econômico.
Só vamos construir
uma nova escola
onde não der
para ampliar.
SILVIO CELESTE,

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

"

OBRAS

Educação apresenta balanço
Cerca de R$ 7 milhões serão investidos em reformas e ampliações de escolas até 2011

JARAGuÁ DO SUL

O secretário de
Educação, Silvio Celeste,
acompanhado da
prefeita CecOia Konell,
apresentou na manhã de
ontem um balanço das
obras concluídas e em

andamento da pasta.

odos os projetos envolvem
reformas e ampliações de
unidades já existentes.
Não há previsão de cons

trução de novas escolas. Mas, de
,

acordo com' Celeste, a demanda
existe principalmente nos bairros
Ribeirão Cavalo e Estrada Nova.
"No caso do bairro Estrada Nova,
temos o projeto e estamos aguar
dando liberação de recursos do go
verno do Estado, que será parceiro
no projeto", adiantou.

No total, até 2011, a previsão é
de investir R$ 7 milhões nas obras
de reforma e ampliação de esco-

las e creches da cidade. Com isso,
seriam criadas 1,7mil novas vagas
na rede municipal de ensino. "Re
formar e ampliar é mais econômi
co. Só vamos construir uma nova

escola onde não der para ampliar",
esclareceu Celeste.

As obras incluem abertura de
novas salas, reformas, troca de pi
sos, paisagismo, construção de sa

nitários e adequações nas áreas de
segurança e acessibilidade.

O maior montante será des
tinado ao Centro' de Educação
Infantil Carlos Emmendoerfer, no
bairro RioMolha.Aunidade será to
talmente reformulada, com a cria-'

ção de 150 vagas. Os investimentos
são demais deR$ 1,1 milhão.Aobra
já iniciou e deve ficar pronta até
2011. Já a escola Machado de Assis,
na localidade de João Pessoa, recebe
rá investimentos de R$ 875mil. Serão
construídas quatro salas de aula, área
coberta, salas de administração,
além de reformas e ampliações
na cozinha e'no refeitório. Com a

obra, a unidade contará com 200

vagas amais até 2011.

PIERO RAGAZZI

CMEI Carlos Emmendoerfer receberá investimentos de R$ 1 milhão

Desafio é fazer
a fila ','andar"

Celeste disse ainda que o

maior desafio, na Educação hoje
é fazer a fila de espera por vagas
na creche andar. "Toda cidade

que tem creche tem filas de espe
ra. O negócio é fazer a fila andar.
E em Jaraguá, ela está andando e

está sendo respeitada", enfatizou.
Atualmente, 18,3 mil estu

dantes frequentam a rede muni

cipal de ensino. Outras 600 crian
ças aguardam por uma vaga nas

creches do município.

3 vagas de Garagem
Área de festa com varanda
Piscina
Cozinha e Lavanderia com
moveis sob medida
Sala Estar, Jantar e 1V
2 Banheiros
1 Suite + 2 Dormitórios
Amplos com Sacada
Escritório

·Sala
• Cozinha
• Lavandería
·Bwc,
• Sacada cf
churrasqueira
• 1 vaga garagem.
• Área interna: 66m2

,

.

Vagas criadas: 180

• CMEI Anelia Enke Karsten

(Vila Rau),
Valor: R$ ':417.759;80
Vagas criadas: 100

• EMEF Jonas Alves de Souza

(Tifa Martins)
Valor: R$ 56.747,26

• CMEI Estrada Nova (Estrada Nova)
Valor:R$29'.564;58

• EMEF Albano Kanzler

(Nova Bràsília)
Valor: R$ 60.689,62

• OBRAS CONcwíDAS (2010)
• CMEI WolfgangWeege (Rio Cerro)
Valor: R$ 581.642,73
Vagas criadas: 125

• CMEI Almida Dalcan'ali Bertol,(li'
(Nereu Ramos)
Valor: R$ 514.921,23
Vagas criadas: 80 .

• EMEF Loteamento Amizade

(Amizade)
Valor: R$ 592.951,62
Vagas criadas: 180

OBRAS EM LICITAÇÃO
• EMEF Machado de Assis

(João Pessoa)
Valor: R$ 875 mil

Vagas criadas: 200

• EMEF Antônio Estandilau Ayroso
·

(Jaraguá 99.) ,

Valor: H$ 191.186,57
Vagas criadas: 150

• EMEF Padre Alberto Jacobs

\ (Tifa Monos)
Valor: R$ 785.670,35
vagas criadas: 150

• EMEF Helmuth Guilherme Duwe

(Rio da Luz I)
Valor: R$ 422.481,20

.

• CME Sidnei Alexandre Berns

(Vieiras).
Valor: R$ 600 mil

Vagas criadas: 150

�- �.�--------------����------�=----------------------------=------�------------------------------�-----------=

• OBRAS EM ANDAMENTO
• CMEI Carlos Andrei Emmendoerfer

(Rio Molha)
Valor: R$ 1.138.892,32

,

Vagas criadas: '150

• EMEF Professor Henrique Heisé

(Rio da Luz)
Valor: R$ 374.041,06
Vagas criadas: 180

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEITURA

Ciranda literária nabiblioteca
Encontro reúne leitores e escritora para bate-papo e troca de experiências, na noite de hoje

.

.

JARAGUÁ DO SUL

Conversas, dicas e troca
de 'experiências sobre
literatura. Assim deve
ser a segunda edição da
Ciranda Literária, que
acontece hoje, às 19h,
na Biblioteca Pública
Municipal Rui Barbosa.

ideia é trazer para dentro
da 'biblioteca um escritor

-- da região para dividir com
s usuários sugestões de

livros, autores e leituras. Desta vez,
a convidada é a jornalista e escri

tora Sônia Pillon, autora do livro
"Crônicas de Maria e outras tantas -

Um olhar sobre Jaraguá do Sul".
Durante o encontro, a escri

tora falará sobre suas últimas.lei

turas e deve fazer indicações de
livros. Ospresentes também par

ticiparão da conversa, revelando

preferências e dicas de leitura.
De acordo com a superviso

ia da biblioteca, Dianne Konell

Chiodini, o objetivo do projeto

é abrir espaço para divulgação
dos trabalhos realizados por au
tores locais e promover um bate

papo entre leitores e escritores.

Além disso, as obras apontadas
durante a Ciranda são sugeridas
para os ·demais usuários da bi

blioteca. "Caso os livros indicados

não façam p.arte do acervo, a gente
inclui na lista de aquisições da bi
blioteca", explica.

o objetivo do projeto
é abrir espaço para

divulgação dos trabalhos
realizados por autores
locais e promover-um

bate-papo entre leitores
e escritores.

Hoje, o acervo da bibliote
ca municipal conta com 38 mil

exemplares. Por mês, são reali
zados cerca de três mil emprésti
mos de livros à comunidade. Pelo
menos 150 pessoas circulam dia
riamente pelo espaço, que fica na
Avenida GetúlioVargas.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

�
--

Biblioteca Municipal recebe pelo menos 150 visitas por dia e conta com um acervo de 38 mil obras

, .Ó' : '.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Evento fomenta agroindústria
Feira das Delícias-reúne agricultores do Norte e Nordeste do Estado em dezembro
GUARAMIRIM

Quando Roberto Klabunde
investiu na agroindústria,
ele não imaginou alcançar
espaço no mercado.

-

'H
oje, sete anos depois,
ele e a esposa Wanilda,
44 anos, administram
o pequeno empreendi-

menta e ganham o sustento da
família. Em um espaço, ao lado
da casa, que fica na Estrada Ba
nanal do Sul, em Guaramirim, o
casal produz e vende melado de
cana, geléias e outros doces de
diversos sabores em embalagens
com rótulos, conforme as exi-

"gências da Vigilância Sanitária
-

para o comércio regular.
Para fomentar ainda mais os

negócios, Klabunde participará
da Feira das Delícias - destinado
à agricultura familiar do Norte e

Nordeste de Santa Catarina - que
acontecerá nos dias 9,10 e 11 de

dezembro, na escola municipal

Urbano Teixeira da Fonseca, no
bairro Amizade. "É uma for
ma de fortalecer o trabalho do

agricultor e como nosso negó
cio está crescendo na região.
Os colonos podem acreditar na

agroindústria", enfatiza.
Segundo o secretário de Agri

cultura e Pecuária, Valdemiro
Dalprá, os pequenos agriculto
res tem" a oportunidade de di

vulgar e vendermelado, geleias,
pães, doces, cucas, bolos, ver
,duras em conservas, queijo, de-
fumados, entre outros produtos
de origem animal, produtos or

gânicos e bebidas em um único. e

grande evento.
Ao todo, 42 estandes ficam

disponíveis para expor merca

dorias, assim como também ar

tesanatos. O público terá acesso

à praça .de alimentação, espaço
cultural e brinquedos para as

crianças. O ingresso é gratuito
para agricultores e visitantes.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Melado, geleias e cucas estão entre os produtos oferecidos na feira

AÇÃO COMEMORA LANÇAMENTO DO JORNAL O CORREIO DO POVO KIDS
DIVULGAÇÃO/POLíCIA CIVIL

também entre os profissionais
da área. "O visual do O Correio
Kids é excelente e o conteúdo é
variado e vai ao encontro dos as

suntos de interesse dos estudan
tes. Com certeza superou todas
as expectativas", comentou.

O diretor do OCp, Nelson Pe

reira, destaca que O Correio Kids

pretende' contribuir com o pro
cesso de ensino, reforçando a

missão do jornal de "promover
o desenvolvimento social, cul
tural, político e econômico do
Vale do Itapocu".
EDUARDO MONTECINO

Aluno da Pe. "Jacobs ganha sorteio
JARAGUÁ DO SUL

O aluno Gustavo Andrei Dalla
Riva, do 2° ano da Escola Padre
Alberto Jacobs (bairro Tifa Mo

nos) foi o ganhador do sorteio

promovido ontem pelo O Cor
reio do Povo, em parceria com

a secretaria municipal de Edu
cação. Gustavo irá receber um

Ipod e um vale-livro no valor
de R$ 50 e a escola dele ganhará
um computador. Os prêmios se
rão entregues amanhã.

O sorteio é uma das ações re
alizadas para comemorar o lan-

çamento do O Correio do Povo

Kids, jornal mensal direcionado
aos estudantes'do 1 ° ao 6° ano

das escolas públicas e particula
res do município. O cupom para
concorrer aos prêmios foi dispo
nibilizado dentro da edição nú
mero 1, que circulou no. início do
mês. Os participantes deveriam

preenchê-lo e entregá-lo nas se

cretarias' das escolas.
De acordo com o secretário

de Educação, Silvio Celeste, a ini
ciativa teve grande aceitação não
só entre os 15 mil alunos, mas

Suspeito não foi identificado

Sorteio
aconteceu
ontem. Aluno foi
premiado com
Ipod e vale-livro,
já a escola dele
receberá um
computador

Divulgado o

retrato falado
de estuprador

A Polícia Civil divulgou ontem
o retrato falado do homem que e�

tuprou umamulher de 46 anos em
um terreno baldio na ruaGerônimo
Correa, Centro de Guaramirim, no
último dia 10. Segundo a vítima, o
homem émagro com braços fortes,
pelemorena, cerca de 1,70'de altura
e tem uma tatuagem no pescoço.
Existe suspeita de que el,e trabalha
como chapa e mora na região de
Guaramirim. Denúncias podem ser

feitas pelo. 190 ou na Delegacia de
Guararnírimpelo 3373-0222.

,

O objetivo da feira é
incentivar a agroindústria
e promover os sabores

da região.
VALDEMIRO DALPRÂ

"

Inscrições ficam
abertas até sexta
Os interessados em participar

da feira devem se' inscrever até
sexta-feira, na Prefeitura de Gua
ramirim. Os agricultores de fora
da cidade podem ficar alojados
no local onde acontece a feira sem
custos, e a Prefeitura fornece os

colchões. O evento conta com a

parceria da Epagri, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Arnvali (As
sociação dos Municípios do Vale
do Itapocu) e Amunesc (Associa
ção de Municípios do Nordeste de
Santa Catarina). A princípio, cerca
de R$ 30 mil serão investidos. Ou
trasinformações pelo 3373-0247.

, DIVULGAÇÃO/POLÍCIA MILITAR

Pereira foi preso por tráfico

PM apreende
mais de mil
pedras de crack

Operação da Polícia Militar
resultou na apreensão de droga
em quantidade suficiente para
produzir 1,,1 mil pedras de era

ck na tarde de segunda-feira,
no bairro Amizade. Na casa do
traficante Alex Grana Pereira, 25
anos, a PM também encontrou

um dois revólveres calibre 32,
munições, um torrão de maco

nha, GPS, balança de precisão,
dois PSP (mini-game), cerca de
R$ 430 em dinheiro ,e outros ob

jetos eletrônicos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Geral 11
o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 27 de outubro de 2010

HABITA

Beneficiados têm reunião hoje
Mutirão esclarece dúvidas de selecionados sobre financiamento do Condomínio DanteMinel

EDUARDO MONTECINO
.� I
'I

JARAGUÁ DO SUL

OS 400 candidatos
à aquisição dos
apartamentos construídos
pela Prefeitura no bairro
Ribeirão Cavalo devem
procurar o Parque
MuniCipal de Eventos, hoje.
"

rante uma década.
Além deste condomínio, outros

dois empreendimentos estão em

fase de construção. Um deles, ba
tizado de Residencial Ester Menel,
será finalizado no mês de junho de
2011. Os prédios, no Nereu Ramos,
contam com 224 unidades habí
tacionais. Já o outro, chamado de
Brasília Gastaldi Beltramini, possuí
192 apartamentos. As obras, nas

proximidades da Unerj terminam
apenas em abrilde 2012.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
• Carteira de Identidade
• CPF
• Carteira de Trabalho
• Título de Eleitor
• Comprovante de rendimento e

residência
• Certidão de Casamento ou

Nascimento (inclusive dos filhos

menores de 18 anos)
• Atestado de frequência em

escola ou creche dos filhos
s 8h e às 13h30, a Di
retoria de Habitação
organiza um mutirão
de esclarecimento para

os pré-selecionados ao Condo
mínio Dante MineI. O intuito é
verificar a documentação dos·
futuros mutuários a fim de faci
litar a obtenção do financiamen
to. Conforme Maristela Menel,
responsável pelo setor, quem
tiver restrições no CPF (Cadas
tro de Pessoa Física) ou no Im

posto de Renda deve resolver as

pendências antes de oficializar o
pedido junto à Caixa Econômica
Federal. Problemas com o SPC

ou Serasa, órgãos de proteção ao

crédito, não impedem o negócio.
A administração pública pre

tende entregar as 288 moradias
em maio de 2011. Segundo a

diretora, o número superior de
candidatos leva em conta uma

margem rotineira de desistência.
Os beneficiados vão pagar pelo
imóvel I0% da renda familiar du-

"
Dos sete mil inscritos,
metade possui renda de
até três saláriosmínimos,

e os demais até seis.
MARISTEI.A MENEl, DIRETORA

.

DE HABITAÇÃO

"
O cadastro daDiretoria deHabi

tação tem cerca de setemil inscritos
à espera de um domicílio financia
do pela CEE De acordo com Ma

ristela, o número inclui todos os

que, um dia, já buscaram o bene

fício, não descartando os desisten
tes. Para entrar na fila é necessário
contatar a gerência. Ela está insta
lada na ruaÂngeloRubini, nobairro
Barra do Rio Cerro. Dúvidas podem

,

ser sanadas pormeio dos telefones

(47) 2106-8631 e 3376-0536.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br Condomínio Dante Minei, no Ribeirão Cavalo, deve ficar pronto em 2011 ..Prazo de construção é de 12 meses

REMESSA COM 200 MIL DOSES DEVE SUPRIR NECESSIDADE ATÉ NOVEMBRO

Estado comeca a distribuir vacinas faltantes
� .

PIERO RAGAZZI

sos, provocados por problemas
na compra do gelo exigido ao ar

mazenamento, os acervos locais

chegaram a ficar vazios.

A partir de hoje, quem se di

rigir aos postos de saúde do mu

nicípio em busca de vacinas não
deve mais correr o risco de voltar

para casa sem antes ser imuniza

do. É que o Estado confirmou o

recebimento das doses faltantes
nos estoques da Vigilância Epi
demiológica de Santa Catarina.

Conforme o diretor da pasta,
.

Luis Antonio Silva, o Ministério

da Saúde, responsável pela com -

.

pra dos medicamentos, voltou
a repassá-los no último fim de
semana. Na segunda-feira, as

remessas foram-separadas e, on

tem, encaminhadas aos .municí

pios. Desde setembro, o governo
federal não enviava também os

mês passado.
De acordo com o gerente de

Vigilância em Saúde de Iaraguá
do Sul, Walter Clavera, até a ma

nhã desta terça-feira, o municí

pio ainda aguardava um parecer
do Estado quanto à regulariza
ção. Pela manhã, nenhum me

dicamento havia desembarcado
na cidade. Mesmo assim, a in

dicação é que ninguém deixe de

procurar as unidades. Na cidade, a
falta atingiu, em suma, cinco itens.
Eles previnem doenças como o ro

tavírus, pneumonia, tétano, raiva
humana e meningite.

A partir de. agora, segundo
Silva, a tendência é que o servi

ço seja normalizado. UNo início
de novembro um novo carrega
mento deve chegar", comple
menta. Dentro das 200 mil do-

Carregamento
- enviado a

Santa Catarina
tem todas as

vacinas básicas

. produtos necessários à manu-
.

ses recebidas em outubro está

tenção do esquema vacinal da a vacina contra a meningite C.

população. Por causa dos atra- Ela começaria a ser ofertada no
� ti. � •• ' ', "1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 Publicidade o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 27 de outubro de 2010

FREIOS ABS • AIR-BAG DUPLO • RODAS 'DE LIGA-LEVE 16"· 2 ANOS DE GARA

CITROEN
C4PALlAS
GLX 2.0
FLE?< 2011

I?or R$

59.9001

NA LE MONDE CITROEN, O BÁSICO É SER COMPLETO.
VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

POTÊNCIA 151CV • MAIOR PORTA MALAS DA CATEGORIA .. 3 ANOS DE GARANTIA3

CITAOÊn

1 - Preços à vista, sem troca, não incluem fretes, seguro e opcionais, válidos para os modelos anunciados: Citroên C3 GLX iA 10/11, Cltroên C4 1.6 GLX 10/11 e Citroén C4 Palias 2.0 GLX
mecânico 10/11. 2 - CDC realizado pelo Banco. PSA com entrada de 50% e saldo em 24 ou 36 meses e taxa 0,99% a.m para Cltroên C3 (exceto para Solaris câmbio automático). Entrada de 55%
e saldo em 24 meses com taxa 0% a.m para Oitroên C4 e Citroên C4 Palias + IOF. TC R$ 928,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Cadastro sujeito a aprovação. 3 - Cltroén
C3 e Citroén C4 com 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroên do Brasil e 1 pela Le Monde, Citroên C4 Palias e Citroên AirCross com 3 anos de garantia pela Citroén do Brasil, conforme contrato
assinado entre cliente e concessionária. 4 - IPVA grátis na compra dos modelos Citroên C3 e Citroên C4 Palias Okm. GPS H Buster modo HBN-4310P grátis na compra do modelo Citroén C4 Okm.
Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Imagens meramente ilustrativas. 5 - Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade até 31/10/2010 ou enquanto durarem os. estoques.
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Imagens somente poro fins ilustrativos. Promoção ALEGRIAS DE OUTUBRO STRASBOURG e uma componho exclusivo dos Concessionários Strasbourg, válido do dia 01 o 31 de Outubro ou enquanto durarem os estoques. Toda
Linha Peugeot 207 e 307 com taxo de 0,99% o.m. - todos com entrado mínimo de 50% do valor do bem e saldo em até 12 vezes para o Linho 207 + Hog,gar e Quiksilver e em ate 24 meses poro a linho 307, todos com carência de
até 90 dias poro pagamento do primeira parcelo. Não está incluso nesta promoção os veículos utilitários da marco. As tabelas de financiamento estão disponíveis nos Concessionários. O preço anunciado o partir de R$ 49.900,00
é do modelo Peugeot 307 HB Presente 1.6L Flex, 04 portos, ano/modelo 10/11, freios ABS, oirbag duplo, ar-condicionado, direção hidráulico, vidros e trovas elétricos, pintura sólido, frete incluso; preço público sugerido poro
vendo o visto. O preço anunciado o partir de R$ 32.900,00 e do modelo Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex, 03 portos, ar-condicionado, direção hldróulico, vidros e trovas elétricos, ano/modelo 10111, pintura sólido, frete incluso, preço
público sugerido poro vendo o visto. O preço anunciado o partir de R$ 35.900,00 é do modelo Peugeot 207 Passion XR lAL Flex, 05 portos, ano/modelo 10110, ar-condicionado, direção hidráulico, vidros e travas elétricos, pintura
sólido, frete incluso; preço público sugerido poro venda o visto e disponível no estoque da Peugeot do Brasil com previsõo de chegada após o pedido de 15 dias. O preço anunciado o partir de R$ 44.900,00 é do modelo Peugeot
207 ESCAPADE 1.6L Ftex, 04 portos, ar-condicionado, direção hidróulico, vidros e trovas elétricos + suspensão reforçada, ano/modelo 10111, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido paro venda a visto. As condições
oclmo poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévia e todas sujeitos à análise e aprovação de credito. Estoque dos Concessionárias Strosbourg participantes: Peugeot 207
H B XR lAl Flex - 03 portas - 10111 - pintura sólido - frete incluso - 01 unidade. Peugeot 207 Escopode 1.6l Flex - 04 portos - 10/11 .- pintura sólido - frete' induso - 05 unidades. Peugeot 207 Passion XR lAL Flex - lO/lO -

pintura sólido - frete incluso - Estoque conforme disponibilidade no Fábrica do Pe].lgeot do Brasil. Peugeot 307 HB Presence 1.6L Flex - 10/11 - pintura sólido - frente incluso - O] unidade. Prazo de vigência desta promoçõo de
01flO/2010 o 31110/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo poro outros promoções. Poro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte os Concessianórios 5trosbourg ou ligue poro 0800-7032424.

PEUCEOT

ASSISTANCE

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau, 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

De Segunda a Sexta das 8h às '19h Sábo-citos.-aós -9h 'às; V3.tâ
__

_ .' - ,,'I �
•

, " ,-
_ _

� ",

www.strcsbourq.corn.br
PEUGEOT
MbTION. & EMonON
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Quem faz SENAC tem mais oportunidade!

Inscrições Processo Seletivo
" Até 28/11/2010 / www.sc.senac.br

Cursos:

=-Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

... Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia
da Informação

CONTRATA-SE
SUPORTE e

PROGRAMADOR DE

SISTEMA GERENCIAL.

Requisitos exigidos:

Conhecimento da área
financeira e administrativa;
responsabilidade e dedicação.
Não é necessário. experiência.Enviar curriculum para

rh@sistemasecia.com.br

com todo seu

encanto e

simpatia

Iniciante
19 anos

Das .14h ·as 1.8h
e21.has23h

Atendimento com
. loeal, hotel e motel

9922-2047

Glassimais 3

Vende-se

CORSA2006
Baixa km, único
dono, ótimo
estado de

conservação.
Tr: 9974-6753

II '

ACOMPANHANTES
PARA EXECUTIVO

Atendo homens e casais em

Iaraguá e Região, Hotéis,
motéis e.residêncías.

_clina
7 9154.7091

�1
Financiamentos

CAlVA
CAIXAECONÓMIGA FEDERAL

.

Facilitamos seu crédito Junto a CAIXA

WS Imóveis agora com

consultoria HabitacionaU-,:"
Facilitamos seu processo
de financiamento pela'
Caixa Econêmica Federal.!.,/

www�imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - GuaralTiirim

....
__

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

\'"

1

(41) 3373·34 4 I 3373· 066
.

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Residencial

Monel
No Centro em

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de festas;
área, fitness 1

playground.
Aptos Com:
03 dormitórios

.

com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
·02 dormitórios
sem suíte
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Nas festas de Outubro,
bebida ao volante
,. ,. ,

e o umco Item

que a HP não recomenda.
PRISMAMAO 1.4

. COURIER 1.6
STILO SCHUMACHER
Teto, (our., 2005

POlO HACHT 1.6 .lEl

SCENle 1.6'
(ompleto,2001

,
.

CELTA 1.0
Rodas,2001

FORD'KA 1.0
1.0,2000

Allerta de Segunda a Sexta·feira
das 8:3Ohs. às 12:00hs.
e das 13:30hs. às 18:30hs.
Sábados alé as 12:00hs.EM OUTUBRO,

RODE E COMEMORE COM A HP. JARAGUÁ DO SUL I CENTRO
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 10,14
3372.0048 I 3370.8622
hpcars@yahoo.com.br
www.hpis.coftl.br

VEíc:uL.OS
MARCA DE CONFIANÇ,A.

*imagens de cunho meramente ilustrativas. "'Financiamento em até 60 vezes c/entrada mínima + saldo financiad� sujeito a aprovação cadastral. "'Ofertas válidas até 26/10/2010.
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3370-7500
I'

teu L.OS Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIRI

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço
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Auto Center

(47) 32r5·� 920

'.

.
,

IMÓVEIS. C
OTOS

WOS

,Grupo t�t",t para veí�olos
CRÉDITOS X 77 MESES �
...--------.-------_, �,

35.350,00 X 581,91 f 1Ip.;;;;�iii1iIr..ii!i!iii..;Iiii;�iII;lii!i!;i!i!i.!iiil
43.16000 X 71047 i

ar

32.620,00 X 536,97 47.110,00 X 775,49 �
05 contemplações mensais i

e prazos

Wvvw.unia·ocat.;.com.br
'Shnule seu objetivo

CONTRATA
.. CONSULTORDE VENDAS

,','

Requisitos:
v-

* .Experiênchi Jm�vendas Cúrríc�.úm é" Éntrevistà
�.

* Veículo

·Vontadedecrescer 3371-8153 ·'·9 ....,86-7223
;;.�_.<_-,�,..,... '!"�'� � • "

.. :,."" �,\�._ � 'v'!' •• .:-'..::- _ '>-.: :r' ...
""1 ....... ' .... ·,--,,., t'�·.: $" :".i.:'-;'����' ·-

• ...!'.......t,,'· ••�,� .. :!c.... �,,�_,.,._,. .f!_. �.'_.''''''''� �.�,A":>_

.' .�,�à JeàcJanuárle Ay,roso, 80· sala 03· Jaragu� Esquerdo � E·mail: u,niaosilver@netuno:com,bf1�.,.';.). '�.":A.,L?��.• ,"� ... :
_�" .•_;.... '- '��" _y, .... /_

•

w ;'!����l»':� ��._ ..."�' ""'.:.J;J$!'t>,::'_'. '

..\-!. '._'" _" .,' ". ,.' 1
- .,'. \� ..

CIFRA
PESSOAl,..

Crédito Consignado para:'
Aposentados e Pensionistas do INSS
Servidores Públicos .. Estaduais eFederais

. (Marinha. Exército e Aeronáutica)
Crédito Pessoa' com Débito em Conta
Consórcio de Moto, Catro, Caminhão, tmóvel e Serviços

• Quitam'os suas drvidas e você
ainda sai com dinheiro no bolso
e para os empréstimos acima de
5.000.00.' você saí com um

super brinde nas.mãos.
(Sanduicheira, Mp4, Ferro de passar roupa,
Liquidificador; Batedeira)

""-1",,.,,.';'
BancoSchahin

VE MANOS
AZERUMA
'ISITA

·{j(NI�r�
MANUT�NÇÃO AUTOMOTIVA

-c> Aproveite, marque e antecipe a sua revisão de final deano!
'Tudo o que seu carro precisa para rodar com segurança"

•••••••••••••••
-

.
-

Com a chegada das férias de final de ano é importantegue você leve seu carro a

uma oficina mecânica para fazer a revisão de algumas peças do seu carro que são
fundamentais para seu correto funcionamento durante viagens em estradas'

..

\ � '. I, J
,

».'.��. •

..
•
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves�....���

É o verão!
BR 101 - a rodovia do "charme" - que percorre o Litoral de

Santa 'Catarina - já começou a operação tapa-buracos. Bom
para quem tem abrigo de veraneio naquelas bandas, e me
lhor ainda para quem quer conhecer as praias mais bonitas

do Sul do País e aproveitar a onda musical que rola nas pousadas de
charme, ao pôr-da-sol, nos próximos meses. Já não era sem tempo!

Idade 'nova
Não ousem -esquecê-lo: Mi

chel Kiyama , da revista.Nossa,
certamente é Q aniversariante
mais festejado do dia e vai adorar
saber que foi lembrado. Omeu de-o
seja é que sejas plenamente feliz.

Mais uma na rede
- Primeiro vem o trelelê, depois a
mídia que do faz de conta: não as

sinei nada, estou pensando, quem
sabe... sempre a mesma balela..
Mas posso garantir está confir
madíssimo a bela Modelo Letícia
Birkheuer que será o presente de
natal da revista Playboy, para seus

leitores. A beldade fez, entre várias
exigências, que o fotógrafo seja o

alemãoVincentPeters.Um de seus

prediletos. Agora é só aguardar. _

NAS RODAS
• Segunda-feira fiz uma rápida
visita no atelier da artista

plástica e amiga Tânia Cotrim.
Embora eu seja suspeito em
falar, tenho várias peças de sua

coleção em minha casa, achei
demais a vitrine. Uma peçamais
linda que a outra.

• O engenheiro Beta Marcato e

sua Carine já estão preparando
as malas. Em dezembro a

dupla vai curtir mais 20 dias na

Inglaterra. Um dos programas é
visitar o irmão Eduardo dela que
mora em Londres.

• Silvio Floriani depois de labutar
por vários anos numa importante
empresa de laraguá resolveu
seguir carreira solo. A boa gente
fez vários cursos, comprou
os equipamentos necessários
e encara agora o serviço de
jardinagem. Bola branca.

Dr Ervino e Jonathan da Siebel
e Haisi Odontologia receberam

homenagem, na segunda,
(Ias funcionárias Thaís,Tati e

Andressa bem no Dia do Dentista

Do leitor
"Moa tem uma "figura" que

se-diz contra a pedofilia (eu tam
bém sou) e faz barulho e acusa

todo mundo, mas deveria ter um
pouco de vergonha na carão Es
creve uma coisa, mas faz outra.

Como diz aquele ditado: "faça o

que eu mando, mas não faça o

que eu faço". Escrevo isso por
que tenho um recorte de jornal
de tempos atrás com uma foto

. desse cara onde ele estaria sendo
acusado pelamãe de uma menor
por assédio sexual e estupro", Ivo.

Foi concedido ao

empresário Giuliano Donini,
presidente da Mariso.I, o
Prêmio Líder Empresarial
2010. Esse merece!

,

• Sempre feliz e apaixonado
está 6 casal Sandro e Cris
Wielle. Pára eles não tem
tempo ruim, É issoai amigos.

• A gatérrima Sandra Rocga
Goms, sempre uma líder,
comandou ontem um

-

animado grupo pra "trocar
figurinhas",lâ no seubelo apê.

Social 13

A aniversariante Janaina
Peixer e o marido Kaue
Peixer ainda recebendo

cumprimentos pela
idade nova

"
É suficiente

ser quem você
realmente é.

.,AHMmlmA71,"rm;ua:�

o"�

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

produtor Luciano Zabel,
da (arara Produções. Ele é
outro amigo que acompanha

a coluna todos os dias.

Onde comer bem
No Restaurante Madalena.
Um dos melhores da região.

Oica de quarta
Curtir as delícias da MR Beef. O .

deck mais famoso de Jaraguá.

Quem.

.• Dia seis de novembro
acontece a festa mais ,

.

esperada do ano.A 15°Noite
-Mares do Sul. Agendem!

• Dia 14 de outubro, numa
mega estrutura, e com apoio
da Capital Imóveis, preparada

'

pelo promoterAle Iunckes
,-�cont�ce, na Sociedaçle ,

Diana, em Guaramirini, o
lançamento do novo Cd da

Jlupla!5Eéo &Edú.i

Aquele .abraço
o meu abraço de hoje

cheio de energias positivas
vai para o meu amigo Cino
Schmidt. Ele não mede as

palavras, fala o que pensa e

o que quer - mas pelo menos
não bate nas costa quando
está na frente de algum desa
feto e nem tão pouco chuta o

balde quando está por trás. É
Isso ai amigo. Aquele abraço.

Coisa boa
Longe de ser popular demais!

As mais pontuadas lojas ânco-
.. ras estão começando a ter cara

e aparência nova, na cola das

grandes lojas de departamentos
mundo afora já está fazendo o

maior sucesso. Iaraguã demora
a entrar no ritmo, mas se a novi
dade também vai baixar nas uni
dades daqui, a gente ainda não
sabe dizer. Mas não custa nada

-

torcer e aguardar. não é?
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CLIC DO LEITOR

A cadelinha Pepsi é muito querida e espoleta. O clic é da leitora Luiza Rocha.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA

Kelly frdmann, CharlesZimmermann, Carlos Henrique
jornalista escritor Schroeder, escritor

Luiz CarlosAmorim,
Escritor e editor

Só uma arma é capaz de vencer ..
er de TPM é sinônimo de perigo

constante. O marido da Flavinha que
o diga. Não tem jeito, tudo, exatamente
tudo, que Pedro Henrique faz a deixa

furiosa nesse período. Se ele lava a louça, ela re
clama que ele não secou a pia como deveria. Se
ele faz um misto quente para o café da manhã, a
manteiga foi colocada em demasia. Se ele tenta

comprar um presente, erra o número e a cor.

Flavinha sempre pede para ficar um pouco so

zinha quando está atacada.
Pedro Henrique 'obedece' e vai

-

jogar, mas quando volta escuta '

um rosário inteiro. É acusado
de egoísta e insensível, isso

para não citar os palavrões.
Toda mulher diz palavrões
quando está de TPM, até as

mais recatadas.
Mas um dia o marido de

Flavinha decidiu que iria derrotar os sintomas,
um a um, antes que os malditos terminassem
com ele. Anotou as datas no calendário e

quando viu que o grande dia dos hormônios

chegaria logo. se preparou. Comprou rosas,
a flor preferida dela. Reservou uma mesa no

restaurante chinês que ela adora. Fez a barba
como Flavinha sempre sugeriu. Marcou com

a faxineira uma limpeza especial. Estava cho
vendo, mas isso não iria atrapalhar os planes.

O dia ia bem, tudo saia como o planejado. Fla
vinha adorou as flores e também o perfume da
casa limpa.Deuum chamego nomarido e elogiou
a barba bem feita. Colocou um vestido sexy; mas

quando entrou no carro lembrou que havia es

quecido o batom,Voltou. Foi quando o gato de Pe
dro Henrique teimou em atrapalhar tudo. Saltou
em direção a Flavinha rasgando ameia calça. Ela

respirou fundo,' tentou procurar outra no armário,
mas não encontrou. Antes de avançar no pescoço
do gato, porque essa era a vontade dela, gritou.
"Não vou a lugar nenhum. Maldita hora que
você tirou esse gato da rua! Foi só parame irritar.
E eu ainda tenho que trocar a caixinha de areia to
dos os dias. Porque você nunca é capaz de fazer".

Por muito pouco Pedro Henrique não de
sistiu de vencer a TPM já naquele momento.
Contou até'cinquenta e se ofereceu para ir ao

shopping comprar uma meia

calça nova. Flavinha fez um

bico enorme, mas aceitou,
já avisando. "Se demorar eu

vou para cama". Pedro Hen

rique saiu. Voltou 30 minutos

depois. Flavinha já estava de

pijama. Disse que não iria sair,
que o cabelo tinha arrepiado
com a chuva e que as pernas

doíammuito. Mas depois abriu a sacola e recla
mou, "Fio 80,' quem usa fio 80 com esse calor?
Você não sabe nem comprar umameia".

Depois disso PedroHenrique se deuporven
cido, deu às costas para Flavinha e foi deitar na
sala sem falar nada. Quando já estava adorme
cendo viu Flavinha se aproximar. Ela pediu um
canto no sofá e deitou pedindo cafuné. "Venci",
pensou Pedro Heririque. Mas Flavinha se levan
tou bruscamente, como quem tem uma visão,
e esbravejou: "Pedro, você está aprontando?
Claro, e eu idiota achando que você queria
me agradar.'Acha que sou boba, vou desco
brir tudo. Agora está arrependido né!. A culpa
bateu". Depois saiu chorando rumo ao quarto.
Pedro balançou a cabeça e aprendeu: paciên
da é a única arma capaz contra a TPM. Não
existe outro jeito de combater essamaluquice.

JARAGUÁ DO SUL
CINEMA

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

• Cine Breithaupt 2
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14hl0,
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 Elíte 2 (Dub) (14hl0, 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
• ALenda dos Guardiões (Dub) (14h20,

LANÇAMENTOS

16h30 - todos os dias)
• Comer, Rezar, Amar (Leg) (18h50, 21h40

- todos os dias)

• Cíne'Garten 5
• Piranha (Leg) (14h30, 17h, 19h20, 21hl0

- todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• A Lenda dos Guardiões (Dub-3D)
(13h, 15hl0, 17h20, 19h30 -r todos os dias)

• Avatar Edoção 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, 21hl0 - todos os dias)

•. Cine Neumarkt 4
• Piranha (Leg) (14h3Q, 16h50, 19h20,
21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Juntos Pelo Acaso (Leg) (13h40,
16hl0, 18h50, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (14hl0,
16h20 - todos os dias)

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

NOVELAS
ARAGUAIA
Ruriá ajuda Estela a se recuperar mas avisa

que se ela continuar amando Solano, ela vai morrer

no lugar dele. Ruriá sente que luraru está fazendo
um amuleto para proteger Solano. ° muiraquitã fica

pronto. Estela volta para a estância e avisa Mariqui
ta que Solano está curado. A. notícia da recuperação
de Solano se espalha pela cidade. Solano encontra

o muiraquitã em seu quarto. Max e Vitor discutem
por causa de Solano. Solano e Manuela se beijam.
Terê tenta convencer Solano a deixar o Araguaia. Es
tela se declara para Solano, que diz amar Manuela.

TI TI TI

PASSIONE

Olga comenta com Diógenes sobre o suposto
assassino em série e o motorista se preocupa. Clô
se preocupa com o estado de Jéssica. Agostina fica
confusa com a história que Berilo lhe conta. Alfredo
não encontra nada em sua pesquisa sobre Diogo
e Totó deduz que o cantor esconde algo. Diana
recebe um telefonema de sua mãe avisando so
bre o sumiço de seu irmão e se preocupa. Felícia
e Totó confortam Candê ao sair da cadeia. Bete

questiona Laura sobre o envolvimento entre Saulo
e Noronha com as finanças da metalúrgica. Melina
pede para Myrna ajudá-Ia a investigar Fred.

Madame Macieira fica encantada com Vic- RIBEIRÃO DO TEMPO
tor Valentim. Jaqueline empurra Jacques para Marta e Viriato' encontram o carro de Joca
dentro de uma festa de criança, onde encontram abandonado na estrada e procuram por pistas.
Irina. Depois de sumir da festa com Jacques e rea- Flores conta a Ellen que a conspiração é real e ela

parecer, Irina promete sugerir uma matéria sobre fica perplexa. Marta e Carlos acham uma garrafa
.sua nova coleção para a próxima edição da Moda quebrada no local em que Flores disparou o fuzil.
Brasil. Adriano beija Thaísa, se espanta e saí cor- Eles chegam até a margem do rio, mas desistem
rendo. Desirée visita Armandinho. Camila pensa da busca e vão embora. Querêncio começa a fi-
em Luti. Suzana e sua equipe preparam uma edi- car ansioso e Sereno anuncia a chegada de uma

ção histórica de sua revista. Jacques convence multidão. Ari convoca todos para uma marcha até

Jaqueline a não devolver o celular de Ariclenes. a praça. Nicolau fica sabendo do comício de Ari e
Ariclenes desconfia que seu celular esteja com convoca todos da boate para irem para a praça.
Jacques e Gabriela confirma. Querêncio e Ari se estranham e a briga começa.

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

Mayana Moura
deve ficar loira

.

Guilhermina
paga micos
pela beleza

ÁRIES
o dia traz boas vibrações para
estreitar os seus laços com pes-

soas que possuem os mesmos

ideais que você. No início do dia, tire um

tempinho para pensar em como resolver

seus problemas da melhor forma possível. Mayana Moura, que interpreta a Melina de Passio

ne, vai ficar loira. Pelo menos é o que informa a coluna

'Outro canal', do jornal Folha de S. Paulo. De acordo com
a publicação, a atriz está prestes a ganhar um novo visu
al. A assessoria de imprensa da Rede Globo não contírma
a mudança, porém, em entrevistas recentes, a atriz já
manifestou a vontade de mudar o look.

Guilhermina Guinle é capa da

primeira edição da revista "Tua",
já nas bancas, e conta que paga
alguns micos quando o ·assunto

é vaidade. "Uma vez por semana
me besunto de creme e durmo
toda vestida, com calça, manga
comprida e meias. Tudo para in

tensificar o efeito hidratante", con
tou. a atriz de "Ti ti ti". Namorada
de Murilo Benício.. Guilhermina
não pensa em oficializar a união.
"O importante é o amor", diz ela.

Atenção com o excesso de con

fiança ou otimismo. O astral

pede cautela .corn perdas ou

extravagâncias. Através da razão, você

conseguirá chegar ao ponto crucial do

problema que há tempos lhe preocupa.

",
.

Não faça promessas que não
,

possa cumprir. Hoje é um daque-
les dias em que você pode dar

voltas e não chegar a nenhum lugar. Um
sentimento de perda pode marcar o seu

romance, atenção.

Não faça nada se tiver dúvidas
\(,Gx.'iiI"j nem tente ser uma exceção à

regra no trabalho, do contrário,
pode ter problemas com sua rebel

dia. Use um pingente em forma de lua,
feito de metal prateado, para .atrair mais
sorte em seus caminhos.

Ex-BBB conta que
ficou com Jesus

A coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, infor
mou ontem que apesar de negar para a imprensa'
um affair com Jesus Luz, a ex-BBB Lia Khey confi
denciou aos mais chegados que ficou, sim, com o

modelo no fim de semana em que estiveram em

urn'evento, E ainda disse que está encantada com

o ex de Madonna. Lia negou à coluna que tenha
ficado com ele. "Não rolou nada", afirmou ela.

o dia é favorável para fazer no
vas alianças, entretanto, é ne

cessário separar o que é bom

do que é ruim, Problemas emo

cionais ou afetivos podem se refletir em

seu estado de saúde. Busque sempre o

equilíbrio.
.

-_

VIRGEM

�
Cuidado com disputas no traba

ri
lho. Procure detlrnitar os seus

. objetivos para não perder o fio da

meada. Não se surpreenda se uma rela

ção de amizade acabar se transformando
em paixão. Não diga palavras negativas
no dia a dia.

Gerson encontrará
Danilo em Passione

LIBRA
Uma onda de insegurança pode
abalar o seu astral de manhã.

Cuidado, portanto, para não colo

car em risco o que já conquistou. Procure
conciliar vida profissional e sentimental.
Não tenha medo do sucesso.

A incansável procura de Gerson (Marcello Antony)
por Danilo (Cauã Reymon) em "Passione" não será
em vão. Segundo disse o próprio autor da novela
ao blog de Patrícia Kogut, será ele quem encontrará
o sobrinho. Tudo acontecerá numa cena de muita

ação. "Danilo vai ser encontrado por Gerson que vai

'-
estar perseguindo um viciado que roubou a sua car

teira. Ele tropeçará num dos caras que estarão joga
dos na rua. E é Danilo", revela Silvio de Abreu.

ESCORPIÃO .

Pode haver um transbordamen
to de problemas e emoções que

você vinha tentando evitar. Contro

le o desejo de se rebelar, Na vida afetiva,
aproxime-se de quem tem interesses em

comum, Não fique se cobrando o tempo
todo.

,Drica' Moraes fará
participação em novela

Drica Moraes não está escalada para integrar o elen
co da próxima novela de Walcyr carrasco, Dinossauros e
Robôs, na Globo, mas poderá fazer uma participação
especial. Pelo menos é o que disse o autor ao respon
der a pergunta de um seguidor no Twitter ontem. Em
fevereiro deste ano, Drica foi internada em São Paulo

com o diagnóstico de leucemia. Em julho, foi submeti
da a um transplante de medula. Hoje, a atriz segue se

recuperando bem do tratamento contra a doença.

SUDOKU
SAGITÁRIO
Trabalhar em equipe será a sua

melhor opção, mas é preciso ser
.

mais realista com as finanças.
Sua vida amorosa requer uma avaliação.
É hora de rever e seguir os seus princí
pios. Diante das dificuldades, evite a aco

modação.

CAPRICÓRNIO
Evite fazer mil coisas ao mesmo

tempo. À noite, convém fazer al

gumas concessões para deixar

o romance mais afinado. Se o dia pedir'
alguns sacrifícios, lembre-se de que isso
é temporário: no final, você estará mais

forte.
DIVIRTA-SE

Professora chorona
F-"="'�" AQUÁRIO

Cuidado com altos e baixos nas

finanças, evite gastos em exces-

so. Há uma forte inclinação para
sacrificar os assuntos do coração. Cultive
um pouco mais a sua espiritualidade, fa
zendo orações e praticando boas ações.

SOBREO JOGOO garotinho está num canto do pátio chorando
muito até que e à professora vai dar uma força e diz:

- Não chore, Joãozinho! Sabe por quê?
- Não sei, 'não professora!
- Porque quando gente pequena chora muito

acaba crescendo e ficando feia .

- Então professora ... Snif Quando a senhora
era pequena ... Snif... Deveria ser a maior chorona
da turma, ne?

É um jogo de lógica milito
simples eviciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una, Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3,

PEIXES
Lute contra a inconstância e a

dualidade tão marcantes em sua

personalidade. Evite agir se estiver
em dúvida. Relacionamento começado
agora pode ganhar ares de maior compro
metimento.
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LIVRO LIVRE

Autorasvisitam escolas
.para coletar novos temas
Crianças também realizam trabalhos baseados nos livros entregues
É só as escritoras Cristina
Marques e Tania Maria da Silva
descerem do carro, que as

crianças reunidas no pátio já
começam a ticar agitadas.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 27 de outubro de 2010

PIERO RAGAZZI

OCenáriO
é praticamente o mesmo

em todas as escolas que as autoras
visitam. O carinho, visível tanto na
expressão das autoras quanto nã

feição dos pequenos, é resultado de um
trabalho que vem sendo desenvolvido há
meses - o projeto Livro Livre, que tem o

objetivo de difundir a leitura e criar uma

oportunidade para os alunos trocarem

lixo reciclável por livros infantis e infan

ta-juvenis, produzidos especialmente
para o programa.

_

Namanhã de ontem, foram as crian

ças do 10 ao 90 ano da Escola Municipal
Antônio EstaníslauAyroso que transpor
taram as cadeiras da sala de aula para o

, ginásio do colégio - com o objetivo não

':C'só de conversar com Tania e Cristina,
mas também conhecer os trabalhos que
os próprios colegas fizeram com base em
um dos títulos do projeto.

Súna Estanislau, foram sete tra- f\ Após a conversa, alunos puderam levar os livros da coleção para serem autografados pelas autoras
balhos

•

apresentados, entre desenhos,
textos e alguns versos, livremente cria
dos pelos alunos. "Nestafase, estamos
dando um feedback para as escolas.
Até novembro, queremos saber como
o trabalho foi aceito e quais são os te

mas que eles desejam que os autores

abordem nos próximos livros", explica
a escritora e criadora do projeto, Cris
tina Marques.

Aténovembro, a intenção dos orga
nizadores é de que 130 mil livros sejam
distribuídos para os alunos das escolas

públicas - cada um destes conquista
dos com a entrega de um quilo de ma
terial reciclável. As crianças, no entan

to, não são as únicas beneficiadas - o

dinheiro arrecadado com a venda do
lixo reciclável é entregue para a escola'
melhorar a estrutura.

Além de dar continuidade ao projeto,
Cristina também se parara para a criação
da próxima coleção, que será lançada em
2011.Até agora, o programa já conta com
45 títulos diferentes, divididos em qua
tro coleções. "Ainda não podemos dizer .

como serão as próximas coleções, mas
.

serão de autoria de escritores jaraguaen
ses", adianta a idealizadora. Por enquan
to, uma das coleções infantis já está ga-

r; ,_j nhando forrrt?l- mas o segredo deve'ser
mantido até o-lançamento.

-

Ministério IS DE

daCUftura �

"
Ainda não podemos dizer
como serão as próximas
coleções, mas serão de
autoria de escritores

[araquaenses.
CRISTINA MARQUES,

IDEALIZADORA E ESCRITORA

"
PRÓXIMAS VISITAS
DO LIVRO LIVRE

• Hoje
• 10h _ Escola Guilherme Hanemann
• 15h30 _ Escola Loteamento Amizade

,

• 8 de novembro
• 8h _ Escola Machado de Assis
• 13h30 _ Escola Pe. Alberto Jacobs
• 15h30 _ Escola Dom Pio

• 9 de novembro
• 8h - Escola Francisco de Paula
• 10h _ Escola Renato Pradi
• 13h30 _ Escola Henrique Heise.
Café literário.

• 15h30- Escola Arnold Schulz

.12·de novembro
• 8h - Escola Waldemar Schmitz
• 10h _. Escola Erich Blosfeld
• 13h30 _ Escola Erich Blosfeld
• 15h30-:- Escola Anna Towe Nagel

• Bruna Borgheti
·bruna@o.correiodopovo.com.br I. I'
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1 trilhão
Instituto Tributário estima em R$ 1,27 trilhão o total a ser pago até o final deste ano

A arrecadação de
tributos no país neste ano

ultrapassou a cifra de RS 1 .

trilhão 'ontem à tarde.

marca foi registrada por
volta de 14h(horário de

Brasília) pelo Impostô
metro (painel instalado

no centro- da capital paulista que
registra, em tempo real, a carga
tributária no país).

Esse é o total de tributos que os

contribuintes brasileiros pagaram
aos três níveis de governo (União,
Estados e municípios) nos pri
meiros 299 dias deste ano. O
IBPT (Instituto Brasileiro de Pla

nejamento Tributário) estima em
,R$ 1,27 trilhão o total a ser pago
até o final do ano. Em 2009, a car

ga fiscal foi de R$ 1,09 trilhão.
Para os contribuintes terem

ideia da carga tributária atual, os
brasileiros pagaram R$ 3,34 bi
lhões por dia em tributos até ago
ra. Sea previsão de R$ 1,27 trilhão
se confirmar, a carga fiscal diária
subirá para R$ 3,48 bilhões até o

final do ano. Até hoje, cada brasi
leiro -não importa a idade- já pa-

gou R$ 5.193 aos governos federal, F'
estaduais e municipais. Até o final r
do ano é provável .que esse valor

.

alcance R$ 6.597 per capita.
Este é o terceiro ano. em que

a carga tributária no país chega a

R$1 trilhão. Em 2008, ela foi atin

gida, pela primeira vez, no dia 15
de dezembro. No ano passado,
em 14 de dezembro.

Até hoje, cada brasileiro
-não importa a idade
já pagou R$ 5.193

aos governos federal,
estaduais e municipais.

Amarca de R$ 1 trilhão em 2009
deveria ter sido alcançada já em no

vembro, mas, devido à crise econô
mica iniciada em setembro de 2008,
só foi atingida um dia antes �a de
2008. Neste ano, a marca será atin

gida 50 dias antes da de 2009 devido
ao avanço da economia e ao maior
número de empregos formais. Com
o aqueciinento econômico, as em
presas produzem mais, vendem
mais, lucram mais e pagam mais
tributos. O mesmo ocorre com as

pessoas físicas, devido ao aumento

do emprego e da renda. Previsão é de que até o fim do ano todos os brasileiros tenham desembolsado R$ 6.597 em impostos
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Descobel·tas 1.200 novas espécies
Em la anos, foram encontrados mais de 600 tipos de plantas até então desconhecidas
o homem ainda
desconhece grande parte
da riqueza do ecossistema
da Amazônia, aponta um

estudo da ONG World
Wildlife Fund (WWF)
publicado ontem.

Otexto
revela que, nos últi

mos dez anos, foram des

c�b�rtas 1.200 .novas es

pecies - ou seja, uma a

cada três dias. "Mais uma vez

se mostra a extraordínária exu

berância em biodiversidade de
uma região fundamental para
o planeta", disse Francisco Ruiz,
chefe da Iniciativa Amazônia
Viva da WWF. "Os números são

contundentes", completou ele,
. enfatizando a importância de
cuidar da Amazônia antes de a

ação do homem impedir que no
vas espécies sejam descobertas.

Conforme o representante
daWWF, os gov.ernos, as ONGs,
os cientistas e a sociedade civil
"têm de redobrar esforços" para

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 27 de outubro de 2010

conservar a Amazônia, "já que
algumas dessas plantas pode
riam ter aplicação farmacológi
ca". "Estamos colocando espé
cies em perigo", avisou.

O relatório da ONG apresen
ta 637 plantas, 257 peixes, 216

anfíbios, 55 répteis, Iôaves e 39
mamíferos até agora não detec
tados, embora alguns possam ter

origens pré-históricas. Entre elas
está a Martialis heureka, apeli
dada de formiga marciana, por
sua combinação de característi
cas jamais registradas. Trata-se
de um surpreendente exemplar
depredador e cego, de dois a três
milímetros de comprímento,
cor branca, sem olhos, mas com
grandes mandíbulas.

Descoberta no Brasil em

2008, a espécie pertence ao pri
meiro gênero novo de formigas
vivas descoberto desde 1923. Se

gundo seu descobridor, o cientis
ta Christian Rabeling, a "formiga
marciana' poderia descender de
uma das primeiras formigas que
evoluiu na Terra, há mais de 120
milhões de anos.

Relatório apresenta 637 plantas, 257 peixes, 55 répteis,
16 aves, 39 mamíferos e 216 anfíbios até agora desconhecidos

DESTflUIÇAO
Como bioma, a Amazônia

abrange 6,7milhões de quilômetros
quadrados, o que representa 45%
da superfície continental daAméri
ca do Sul e mais de 1,5 vezes a Eu

ropa. No entarito, amaior parte da
região ·continua sem ser explorada.
AWWF adverte que, nos últimos 50
anos, o homemprovocou a destrui

ção de 17% da área de floresta tropi
cal naAmazônia, um espaço maior

que a Venezuela ou duas vezes o

tamanho da Espanha. A organiza
ção aponta o rápido crescimento
da demanda de carne, soja e bio
combustível como uma das princi
pais causas desta transformação, já
que "80% das áreas desmatadas são

ocupadas por pastos para gado".

PREVISÃO DO TEMPO

. SOt E NEVllElfl0S
O ar seco mantém
o tempo firme com

nevoeiros ao amanhecer
e o sol predomina.
Temperatura em

elevação durante
a tarde e baixa
ao amanhecer.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

"J?�zMíN: 11°C C�)MÁX: 25°C

QUINTA
MíN: 12°C
MÁX: 24°C

SEXTA

MíN: 15°C
MÁX: 26°C

SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX: 27°C

PER�(lO .

( .

Risco de incêndio
na região. Norte

Os riscos de incêndio continuam al
tos em algumas regiões de Santa Catari

na, principalmente por causa das altas

temperaturas combinadas com o tempo
seco. Segundo o EpagrilCiram, o risco de
incêndio na tarde de ontem era alto na

regiãoNorte doEstado, comum alto grau
de perigo. O índice deve continuar assim

enquanto o climapermanecer estável.

Ensolar'ado

Na maior parte do dia, as ondas
não devem ultrapassar os três metros
de altura. Em alguns momentos, no

entanto, o litoral de Santa Catarina
será tomado por ondas de intensidade
moderada, entre 2 e 3 metros de altu
ra. Ela aumentam por causa dos_ven
tos, que vêm do oceano em direção ao
Oeste do Estado e chegam a 20mis.
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Mercado Regional

Lourival Karsten
-- ducação, caráter, habilidade,

intuição e coragem. É com

esses adjetivos que podemos
.

descrever Eggon João da Sil-
va, um dos fundadores do grupoWeg
e vencedor.�o q? Prêmio Inovar parq,
Crescer na;l[, 'categoria Persoúaltdu"
de Inovadora, Oferecida pela Protec

(Sociedade Brasileira Pró-Inovação
Tecnológica' )�, "em parceria com o

Senai, a premiação tem como obje-
difundi , "eito de inôvru ã

, Novo Amanhã
o Núcleo da Mulher Empre

sária além de promover o evento

Gestão de Talento, que tinha como
objetivo a qualificação dás empre
sárias, ainda realizou mais uma

ação social doando a renda do
evento para a Comunidade Tera

pêutica Novo Amanhã. Parabéns.

,Cursos
profissionalizantes

O Colégio Marista São
Luís utilizou o espaço empre
sarial da plenária da Acijs/
Apevi para realizar o lança
menta oficial de seus cursos

técnicos. Serão atendidas as

áreas de Administração, Co

mércio, Comércio Exterior e

Informática para Internet. Os
cursos foram formatados de
acordo com o resultado de

pesquisa realizada junto às

empresas da região, buscan
do moldar uma grade cur

ricular que proporcione ao

educando uma qualificação
mais focada. Será possível re
alizar os cursos em paralelo
com o segundo grau ou após
a conclusão do mesmo.

ção de canos de escape para veículos,
e em quatro anos aumentou de oito

para 150 o quadro de funcionários da
'empresa. Em 1961, juntamente com

Werner Voigt t!' GeraldoWerninghaus,
�0rileçouum sOIlh9,'fundandQ a em-'
presa que se �ot�atia uma das maio
res multínàclonaís brasileiras. Até 'i"

1989, Eggon participou diretamente
dos destinos da Weg como presi-
dente executivo, levando-a a figurar" .{!. '

e as rp etor co
I ,li .,1

Jaime Motos
Na sexta-feira, com presença

de cerca de 300 pessoas, a Jaime
Motos recepcionou convidados

para mostrar os últimos lança
mentos da marca Suzuki, que
está no mercado há mais de

cem anos. A loja foi toda remo

delada, o que agradou a clien
tela. A empresa ainda prepara
a inauguração de uma oficina e

butique de peças. Aguardem as

novidades!
PIERO RAGAZZI

,

Gastos no exterior
Os brasileiros gastaram com

viagens internacionais e com

pras com cartão de crédito no ex

teriar US$ 1,58 bilhão em setem

bro, batendo pela terceira vez

neste ano o recorde. Com isto, os
gastos acumulados no ano já ba
tem em US$ 11,5 bilhões.

LOTERIA

09 - 11 - 66 - 71 - 77

01 - 02 - 03 - 04 - 05 '

08 - 1 O - 12 - 1 5 - 16
18 - 19 - 21 - 22 - 23

Economia 19

8R-280
Acontece hoje o evento mais

-

aguardado dos últimos anos. O
ministro dos Transportes esta

rá no Cejas para a assinatura do
-

edital de licitação da duplicação
da BR-280 .. Um evento histórico

que acontece às 15 horas e certa

mente contará com a presença
das mais expressivas autoridades
da região. É um sonho acalenta
do hámuitos anos que finalmen
te começa a se tornar realidade.

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERÇlf\L (�M R$l, 1!704.0
u, �1#íIu_1i!,ijJiJClú�'iku�!!li.liJ; I. �/Ioj;o ....

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6200
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smo assim o país subiu
no ranking sobre o tema.
A pontuação dada ao

Brasil no relatório per
maneceu a mesma de 2009 - 3,7
numa escala de zero a dez, em que
dez indica que os servidores são

percebidos pela população como

pouco corruptos e zero correspon
de à percepção de corrupção dis
seminada. O Brasil ocupava no ano

passado o 75° lugar entre 180 países
no ranking, Na lista deste ano, em

que foram relacionados apenas 178

países, o Brasil ocupa a 69a posição,
juntamente com Cuba, Montene
gro e Romênia. Dinamarca, Nova
Zelândia e Cingapura, dividem a

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 27 de outubro de 2010

primeira colocação, com 9,3 pontos.
O ranking da TI mede a per

cepção de corrupção nos setores

públicos dos países, a partir de

avaliações de fontes como funda

ções, ONGs, centros de estudos e

bancos de desenvolvimento.
A subida do Brasil no ranking

seria apenas um reflexo da dete- ...

rioração de outros países e não
deve ser interpretada como um

avanço do país, explicou Alejan
dro Salas, diretor regional para as

Américas da Transparência In
ternacional. I'A pontuação (3,7)
mostra que não houvemelhora ou

piora no Brasil e, assim como em

outros países, reflete contradições
entre modernizações e práticas
antigas", opinou Salas.
-itEm alguns setores, temos so

fisticados sistemas de compras
públicas eletrônicas, que reduzem
as oportunidades de corrupção, e
sinais importantes como a lei da
Ficha Limpa. Por outro lado, em
muitos espaços de poder temos
esquemas de compras de voto e

nepotismo", avalia. Ficha Limpa é tida como um importante avanço do sistema político

- Outros países
Ainda que a metodologia da

Transparência Internacional
não permita observar se houve

mudanças radicais na percep
ção da corrupção no mundo
como um todo, é possível notar
quais países avançaram e quais
deram sinais de retrocesso. Salas
cita o Chile, país sul-americano
mais bem colocado no ranking,
como exemplo positivo: subiu
de 6,7 pontos em 2009 para 7,2.

O motivo é que "no Chile
há a percepção de autonomia
da Justiça e de uma polícia li
vre de corrupção", diz o diretor,
citando também uma recente

lei chilena que permite o aces

so de cidadãos a informações
de contas e contratações pú
blicas.Os Estados Unidos, por
outro lado, são exemplo de
retrocesso: perderam pontos e

posições no ranking, em mais
um desdobramento da crise
em seu sistema financeiro.
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Projeto do
judô começa a
render frutos
JARAGUÁ DO SUL

O projeto "Judô: Educan
do para a vida" que iniciou em

2009 começa a colher frutos.
Além do bom desempenho da
modalidade na Olesc (Olimpí
ada Estudantil Catarinense) os

judocas jaraguaenses seguem.
trazendo títulos' para a cidade.
O mais recente foi no Meeting
Interestadual Interclubes de

Judô, realizado em Florianópo
lis, no fim de semana.

Letícia Codignole e Luíza Ka
roline Martins participaram da

competição que reuniudzü atle
tas dos Estados do Rio Grande do:

Sul, Santa Catarina, Paraná e São
Paulo. Letícia faturou ouro e Lui
za o bronze da competição.

O projeto é uma parceria
entre FME (Fundação Muni

cipal de Esportes) e foi de
senvolvido no Clube Atlético

Baependi. No início, eram

apenas 20 crianças de escolas

públicas de Iaraguá do Sul que
participavam do projeto. Hoje
a iniciativa' aumentou e.as au

las, que acontecem na Arena,
conta com mais de 60 crian- .

ças e o comando do professor
Cláudio Marcelo Almeida.
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Vôlei juvenil masculino
disputa final do Estadual

"..,;...\
Marisol/FME venceu o primeiro jogo e garante o título se vencer hoje

I�
tJ
Z

\.

A equipe de vôlei juvenil mas
culina, Marisol/FME, volta à qua
dra hoje, às 19h. O time disputa a

decisão do Campeonato' Estadual
da modalidade contra Blumenau
na casa do adversário. A decisão é

disputada emmelhor de três. Como
os garotos jávenceramumapartida,
que aconteceu em Jaraguá do Sul,
por 3 sets a 2, se vencerem o jogo de
hoje já podem comemorar o título.
Caso saiam derrotados haverá um
terceiro jogo, que está programa-

do para acontecer amanhã, às 12h,
também emBlumenau.

Já o vôlei infanto-juvenil, que
perdeu para Blumenau recente

mente na Olesc (Olimpíada Estu
dantil Catarinense) e ficou com

a prata, vai reencontrar o algoz,
desta vez no quadrangular final do
Estadual. A MarisollFME disputa
o título do torneio com Blumenau,
Santo Amaro e Itajaí. O quadran
gular será nos dias 19 a 21 de no
vembro, em Iaraguá do Sul.

R. Marechal Floriano Peixoto, n? 80 - SI4 e 5 www.rnegacred.netCentro - Jaraguá do Sul ("ji; .

(Ao Lado do Bradesco) �(47) 337D.�aa3 I 337D.�a4D

Promoção"Ouem tem está se dando bem" (válida até 27/10/2010 ou enquanto durarem os estoques). Toda linhafocus e EcoSport com Taxa Zero. Ford EcoSport FreeStyle 1.612011 Icat ElJ1) a partir de A$ 54.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00%
a.m. e 0,00% a.a., 50% de entrada e saldo em 24 parcelas de R$1.203,25, na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamenJo da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos 1I0F), valor total a prazo de R$ 56.327,99, Custo Efetivo Total (CEl) a partir
de 0,38% a.m e 4,65% aa através do Programa Ford Credit. Ford Focus Hatchl.61 2011 (cat, OAB1) a partir de R$ 50.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50% de entrada e saldo em 12 parcelas de R$ 2.229,29, na modalidade COC
com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 52.201,48, Custo Efetivo Total (CEl) a partir de 0,71% a.m. e 8,86% a.a, através do Programa Ford Credit. Não abrangem seguro, acessórios,
documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro servjço prestado pelo Distribuidor. Confira outras condições de financiamento nos distribuidores Ford.
As ofertas apresentadascorrespondem somente às cores sólidas desses veículos. Valoras para cores metálicas e/ou especiais mediante consulta na revenda. Imagens somente

F���;��·;�a���:;i�J�d;;;;;-��nte.•

• TAXA ZERO E SALDO EM 12X
• AR-CONDICIONADO
• DIREÇAO HIDRAulICA
• VIDROS ElÍTRICOS
DIANTEIROS

• CD MP3 PLAYER COM
ENTRADA AUXIÍJAR EROS

• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA LEVE 16"
• TRAVAS EL8"RICAs
• EsPELHOS RETROVISORES
El8"RICOS COM PISCA
INTEGRADO

• AIR BAG DUPLO

"I '

'I r;:'f;;�I" "

J�;f;/{:
�

. Seguros ford

CARTÃO FORO UNICABD. SOllCfTE JA O SEU.
Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais e reglóes metropolitanas: 4004-1960 I Dernals loc:alldadRs: oeoo 7281960 . VIVA O NOVO,

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
Xadrez

J
aqueline Pamplona (foto)
sagrou-se vice-campeã do

Campeonato Brasileiro de
Xadrez Sub-20. A compe

tição, que aconteceu em Poços
de Caldas (MG), também teve

a participação de Iailso dos
Santos no masculino, que ter

minou na quinta colocação.
Jaqueline vai representar San
ta Catarina no Sul-Americano
de Xadrez, que inicia amanhã
em Campinas (SP). Ela disputa
o título WGM, (Woman Grand
Mestre), um dos títulos vitalí
cios concedidos pela Federação
Internacional de Xadrez a en

xadristas profissionais.

ANIVERSARIANTES

QUIXAOÃ FUTEBOL
CLUBE (45 ANOS)
- Time que disputa
a Primeira'Divisão
do Campeonato

Cearense.

GLOS OEPORTIVO
MAGAllA,NES (l1S

ANOS) - Clube chileno da
cidade de Santiago, foi o
primeiro campeão chileno

,

da história em 1933.

DOIS TOQUES
MUAYTHAI.AndersonCruz
participa nos dias 6 e 7 de
novembro do 9° Brazilian

Fight League, um dos maiores "

campeonatos de artes
marciais do Brasil,

I J1

r .n

MUAYTHAl2 ..Acompetíção
acontece emBlumenau e Cruz
enfrentará ClaudíneiMaia,
de Gaspar.

Mudanças no Paulistão
A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou ontem al

gumas mudanças no Paulistão 2011. A entidade promete uma
cara nova à competição que terá apenas um jogo nas quartas
de final, um na semifinal e duas partidas na final. ,A nova fór
mula foi aprovada pela diretoria dos 20 clubes participantes,
em reunião ontem à tarde, na sede da FPE Além disso, os pau
listas querem inovar e aprovaram mais dois árbitros auxiliares
ao lado do gol. A principal função dos árbitros será auxiliar em
lances ocorridos dentro da grande área. Essamudança em par
ticular vai dar o que falar até o início do Paulistão.

MEIAMARATONA •A atleta
, CristinaKapp conquistou o
primeiro lugar daMeiaMaratona
de Pomerode na categoria
25 a29 anos.

XAD'REI fiA equipe de xadrez
do ColégioEvangélico Jaraguá
esteve na 46a edição daOlimpíada

, Nacional daRede Sinodal de
Educação (Onase) e voltou com a

taça de campeão. 'I.
•

I SUB�9."A_ equipe suJj-9Uo CT
'

Falcão 12 conquistou com .uma

rodadade antecedência o título
do Campeonato Catarinense
de Escolinhas.

XADREl2 ·.Arl CarolinaGraciano
'

foi campeã, Bduardo eRenato
Sousa conquistaram prata e

Ricardo ReckZiegel o bronze.

DIVULGAÇÃO

Melhores do mundo
-

o Brasil teve três indicados ao pri
meiro prêmio Bola de Ouro da Fifa. A
lista, revelada ontem em Zurique, con
ta com 23 jogadores e é dominada pela
Espanha, que faturou o título da Copa
do Mundo. O goleiro Julio Cesar e, os

lateraisMaicon e DanielAlves (foto) fo
ram os brasileiros indicados. No femi
nino, Marta, eleita quatro vezes a me

lhor do mundo, concorre novamente.

No dia 6 de dezembro, serão anuncia
dos os três finalistas de cada categoria.

PREP R O

Malweeeslá
confiante na
vaga da final
rela primeira vez, Ferretti terá
todo 'o elenco a sua.disposição
JARAGUÁ DO SUL

Vários fatores fazem com .

que a Malwee/Gimed viva
um clima de confiança antes
da semifinal da.Uga FutsaI,
neste sábado, às 15h•.

nos físicos e nos próximos dias
deve voltar a treinar com bola

para estar 100% no sábado.

"Depois de algum tempo em

, decisões contra eles (Carlos Bar
bosa) teremos o plantel comple
to, coisa que não aconteceu no fi
nal da Liga de 2006 e de 2009, que '

foi exatamente as duas ligas que
perdemos para eles e poderia ter
tornado a gente pentacampeão",
lembrou o comandante.

Hoje a equipe treina nor

malmente e embarca para o Rio
Grande do Sul na quinta-feira de
manhã. i'A experiência me diz,
depois de trabalhar tanto tem

po com esses atletas, que tempo
, para treinar e determinação é

prenúncio de bons jogos, agora
se vamos ganhar é outra histó
ria", finalizou Ferretti.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

-__IitiIti_iliiltiüi_.�ii:ài6: . : rrrs '!1H��HF.��W�J�:���.������t:e �e��rminada para passar pelo Carlos Barbosa
- .... -�- .� .. �� -,'"

primeiro deles é a boa
semana' de treinos que o

time vem tendo. O técnico
...... Fernando Ferretti acredita

que os jogadores sabem que está

chegando o momento de deci
dir e estão muito concentrados,
o que está proporcionando trei
nos bastante produtivos. "Vejo a

equipe muito concentrada e so

mando o fato de ter tempo para
treinar dos dá bastante confian

ça", ponderou o treinador.
Outro fato é o plantel intei

ramente à disposição. "Me passa
bastante confiança ver a equipe
no nível que ela está treinando
e pouco a pouco podendo con

tar com todos", revelou. Falcão,
que voltou da seleção brasileira
sentindo a panturrilha esquerda,
está bem e volta aos, treinamen
tos hoje. Já Chico, que sentiu a

coxa esquerda, já realiza os trei-
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S l�- ERI NA

Começahoje luta
•

por vaga na serm
Confrontos entre brasileiros deixarão dois pelo caminho

DIVULGAÇÃO
A Copa Sul-Americana,
caminho mais curto para.a
libertadores 2011, acabará
para dois times brasileiros.

"�uem ficará de fora desta

briga começa a ser defini
do hoje, quando os quatro

....... times se enfrentam pelo
jogo de ida das quartas de final
da competição. Os dois primeí
ros a duelarem são Atlético-MG e

Palmeiras, às 19h45, na Arena do
Jacaré. O Galo já havia adiantado

que a prioridade é evitar a queda
para a Série B e por isso irá esca -

lar um time misto. Ao contrário do
rival, o Verdão prioriza a competi
ção continental e tenta resolver o
duelo logo no primeiro jogo.

O outro confronto será entre

Goiás e Av�, às 22h, no Estádio
Serra Dourada. Ambos os times
terão de esquecer a luta contra o

rebaixamento. O técnico Iorginho
irá escalar o Goiás com força má
xima. O único desfalque fica por
conta de Everton Santos, expulso
contra o Pefiarol, Já o técnico
-do Avaí, Vágner Benazzi, estuda'
a possibilidade de não escalar
o lateral-es.querdo Eltinho e os

meias Robinho e Caio. Eles serão
substituídos por Pará, Davi eVál-
ber, respectivamente. Galo prioriza Brasileirão e jogará com time misto contra o Palmeiras

Mengo e Timão
em jogo isolado
pelo Brasileirão

Pelo Campeonato Brasi
leiro apenas uma partida será
realizada hoje, na abertura da
32a rodada. Flamengo e Corin
thians duelam às 22h, no Enge
nhão. Embalado pela estreia vi
toriosa sobre o rival Palmeiras,
por lxO, o técnico Tite deve re

petir o mesmo time do clássico.
Já no Flamengo a dúvida é no

ataque. Vanderlei Luxemburgo
não decidiu se escalaVaI Baiano,
recuperado de lesão, ou Deivid.
O volante Correa, que cumpriu
suspensão contra o Vasco, está
à disposição. No entanto, ainda
não se sabe se voltará à equipe
titular. Caso retorne, Kleberson

pode ficar como opção. A roda
da prossegue amanhã e sábado.

EDITALDE INfIMAÇÃO REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL
FSTADODE SANTACATARINA Tabelionato do Municfpio eComarca

deJaraguá doSuI- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589 ·Telefone: (47)
3273-2390 •Horário deF�cionamento: 09:00h às 18:00hTabelionato 6riesbach

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMArÃODE PROTESTO Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97,
c/c o artigo 995 do código de:rfc;�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: 160506/2010 Sacado:ALESSANDRAPIAZERAGARCIA Endereço: RUAROBERfOZIEMANN - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89255·300 Credor: GIROUA IMOVEIS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: AL013-5334 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 800,80 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160487/2010 Sacado: ALESSANDRE E BARDIM MEDEIROS Endereço: HENRIQUE BEHLING CASA .

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-730 Credor: CENTRO DE FORMACAO DECONDUTORES LESSMANN IJD Portador:
- Espécie: DMI - N'Tituln; 20963 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$l64,OO - Vencimento: 15/10/2010

Apontamento: 160508/2010 Sacado: ALEXANDRO GOUlART Endereço: RUA REINOLDO RAU - JARAGUA DO SUL -

CEP: 89251-600 Credor: GIROUA IMOVEIS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: AL026-4567 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$1.139,20 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160504/2010 Sacado: ANDRE LUIZ SEUANI DE OUVEIRA Endereço: RUA GOVERNADOR JORGE lA
CERDA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-390 Credor: GIROUA IMOVEIS lIDA. Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
AL014-5271-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 694,40 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160490/2010 Sacado: CARlAARAUJODASILVA Endereço: BR280KM 70 CASA - Jara�ádo Sul·SC - CEP:
89250-000 Credor: CENTRODE FORMACAODE CONDUTORES LESSMANN LID Portador: - Especie: DMI - N°Titulo:
26552 - Mo�vo: falta de pagamentoValor: R$188,80 - Vencimento: 15/10/2010

Apontamento: 160428/2010 Sacado: ClAUDETE TERFZINHA CONTE BUSSOLARO Endereço: RUA BARAO DO RIO
BRANCO 620 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: CONFORFLEX MOVEIS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
1.001551AX - Motivo: faltade pagamentoValor: R$1.575,08 - Vencimento: 11/10/2010
-_-_-------_-----------------_-_-_--------------_-----------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 160317/2010 Sacado: EIlANE SZCHAIDA Endereço: RUA IRMAO LEANDRO LD 1643, KIT 2 - VIIALEN-.
ZI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-470 Credor: BERTA IMOVEIS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 311ALUGUELO
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 437,50 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160348/2010 Sacado: ElMO FISCHER Endereço: R. JOSEPICOm 45Q- JARAGUADO SUL - CEP: 89254-
350 Credor: GRATIOFAC FOMENTO E ASSESSORIACOMERCIAL lIDA Portador: STEINHAUS MARMORES Espécie:
DMI - N'Titulo: 268-18 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.200,00 - Vencimento: 13/10/2010

Apontamento: 160529/2010 Sacado: EXPRESSO BRllRANTE lIDA Endereço: RUAGIARDINI LUIZ LENZI GAlPAO Ó5, .

95 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-630Credor:MENEGOTTIMAQ E EQUIP lIDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo:
4002448U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.090,00 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160427/2010 Sacado: FERNANDO SIQUEIRA SANVITO Endereço: RUA EXP. GUMERCINDO DA SILVA
311 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-000 Credor: ADV COM E DISTR lIDA Portador: - Espécie: CH - N°
Titulo: 000023 O - Motivo: falta de pagamentoValor: R$174,06 - Vencimento: 29/0112010

Apontamento: 160507/2010 Sacado: GILBERTO STANGE Endereço: RUA JOSE PAPP - -JARAGUÁ DO SUL·SC - CEP:
89260-100 Credor: GlEOUA IMOVEIS lIDA. Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: AL087-1513 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 873,60 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160488/2010 Sacado: GISABELMAIA Endereço: PEDRO SCHMIDT CASA - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89250-000 Credor: CENTRODE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LID Portador: - Espécie: DMI· N°Titulo:
26652 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$173,00 - Vencimento: 15/10/2010
------------------------------------------------------_-----------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 160554/2010 Sacado: IVERsoN IAROS Endereço: ROD BR 280 3196 KM 71 - ESTRADANOVA - Jara�á
do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCElRAS/A CF! Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131026976 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 822,08 - yencimento: 23/10/2009 •
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------_------------------------------

Apontamento: 160447/2010 Sacado, JAIME KAMER Endereço: RUAANDRE CORSINO DEMAGAlRAES - VIIANOVA
• JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-022 Credor: BOGO RECAPADORADEPNEUS lIDA Portador: . Espécie: DMI - N°
Titulo: 11.128-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 380,00 - Vencimento: 12/10/2010

Apontamento: 160497/2010 Sacado: JOAO CARLOS BARBOSA Endereço: RUA CARLOS FRITZVOGEL - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89253-240 Credor: GIROUA IMOVEIS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: AL014-5285 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 484,37 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160500/2010 Sacado: JOAO RAPHAELUSBOAONEDA Endereço:AVENIDAMARECHALDEODORODA
FONSECA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor: GIROUAIMOVEIS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
AL014-5338 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 587,60 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160308/2010 Sacado: JONNY SOUZA Endereço: RUA HEINZ MANKE 210 - VIIA LENZI - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89252-350 Credor: AUTO MECANICABORCHERS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1/56857-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$177,50 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160476/2010 Sacado: JOSE FANHANI Endereço: R HENRIQUE NAGELAP 201- AGUAVERDE - Jaraguá
do Sul-SC . CEP: 89254-560 Credor: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MUITIPLO Portador: SAN MARCO MOVEIS
IIDA Espécie: DMI - N° Titulo: 131-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 350,00·Vencimento: 15/10/2010

Apontamento: 160502/2010 Sacado: IlANE MARIA SCHERER Endereço: RUA MARINA FRUTUOSO - PROFESSORA
· JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-500 Credor: GIROUAIMOVEIS LIDA. Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:AL002-
5708 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 632,80 - Vencimento: 10 /10/2010

\

Apontamento: 160468/2010 Sacado: LUPES COM. CONE lIDAME Endereço: RUA GUSTAVO LESSMANN 41 - JARA
GUADO SUL - CEP: 89257-200 Credor: JOAO FERRARI Portador: SHIMYMODASEspécie:DMI - N°Titulo: 744-C - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 779,76 - Vencimento: 14/10/2010

Apontamento: 160509/2010 Sacado: MARCOS DE CAMPOS SILVA Endereço: RUAALVINO STEIN - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89253-630 Credor: GIROUA IMOVEIS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: AL036-3996 - Motivo: falta de .

pagamentoValor: R$ 1.174,00 - Vencimento: 10/10/2010
.

Apontamento: 160503/2010 Sacado: MARIA JOSE DE AZEVEDO Endereço: RUA EXPEDICIONARIO GUMERCINDO
DA SILVA· Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-000 Credor: GIROUAIMOVEIS lIDA Portador: "Espécie: DMI - N°TItulo:
AL014-5302 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 672,35 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160372/2010 Sacado: MEÇANICA E AUTO PECAS GIACOMINI lIDA Endereço: RUA JOAO PLANIN
CHECK 107 - NOVA BRASIlJA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: VALDECIRO KUREK' ME Portador:
- Espécie:DMI - N°Titulo: 25706-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 366,13 - Vencimento: 08/10/2010

Apontamento: 160404/2010 Sacado: PEDROREOIDNREBELATIO Endereço: RUAEliSAVOLKMANNMAASS S/NR
JARAGUADO SUL - CEP: Credor: SAFFDISTRIBUIDORADEARMARINHOS lIDA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo:
007058 - Motivo: falta de p�gamentoValor: R$ 388,45 - Vencimento: 14/10/2010
----------------------------------------------------------------------------------------------:----------r---------------------------------

Apontamento: 16050112010 Sacado: RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL Endereço: RUA PROFESSORANTONIO
ESTANISlAUAYROSú - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-270 Credor: GIROUAIMOVEIS lIDA Portador Espécie:
DMI - N°Titulo:AL062-2527 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 601,87 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160505/2010 Sacado: RICARDO ISSAMUYASUMITSU Endereço: RUA LEOPOLDO JOAO GRUBBA - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89256-650 Credor: GIROUA IMOVEIS lIDA. Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: AL014-5268
· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 699,60 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160499/2010 Sacado: ROSANGEIA PLEP Endereço: RUA ERWINO MENEGOTI1 J Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89254-000 Credor: GIROUA IMOVEIS lIDA. Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: AL-015-5343 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 503,99 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160312/2010 Sacado: SIMONE UZ Endereço: RUA CONRADO ERDMANN 554 - TRES RIOS DO SUL -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR PONTIJAL Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 11593003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$167,37 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160498/2010 Sacado:WAGNER ISSAO SAKATA Endereçá: RUAGUIlliERMEWEEGE - Jaraguá do Sul
SC - CEP: $9251·610 Credor: GIROLlA IMOVEIS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: AL014-5298 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 500,35 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160239/2010 Sacado:'WIlliAMBORGESDACONCEICAO Endereço: RUAIRMAO LEANDRO 861-VIlA
LENZI· Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-470 Credor: SAN'D\NDER LEASING S/AARRENDAMENTO MERCANTIL Por
tador: - Espécie: Cl' - N° Titulo: 70007364733 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.395,95 - Vencimento: ll/02/201O

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 27110/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 27 de outubro de 2010.

.

Tabelionato de Protesto Griesbach
:Total<le,títtilos publicadas: 30
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