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Iniciativa da Câmara de Vereadores acontece na próxima
semana com a participação de representantes do Executivo.
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Mesmo com o feriado prolongado e de muito sol. milhares de pessoas acordaram cedo na

manha de ontem e lotaram os cemitérios para lembrar de familiares e amigos queridos.

A revista da mulher Inteligente!

PSDB organiza
setor de oposição
Presidente do partido diz
que postura deve ser de
'oposição responsável e

descentralizada em relação
ao governo de DiIma

Rousseff (PT). Página 10 .

, SALÃODO
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Rodada de emocão
- .,:)

nesta quarta-feira
Campeonato Brasileiro
entra na fase decisiva
com oito partidas, todas
decisivas na briga pelo
título, vaga na Libertadores
e para quem quer fugir da

degola. Página 21
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2 História
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Henrique VIII se torna
·Iíder da igreja inglesa

No dia 3 de novembro de 1534, o parlamento
jnglês nomeia o rei Henrique VIII líder da Igreja
inglesa, urn título que antes pertencia ao Papa.
A ruptura com a Igreja Católica Romana foi urn

dos fatos mais relevantes de seu reinado, que
durou de 1509 até sua morte, em 1547. Após a

ruptura, ele foi estabelecido corno líder da Igreja
Anglicana e dissolveu os monastérios.

Outro fato que tomou o herdeiro da dinastia
Tudor uma figura marcante na história foi sua

vida pessoal- ao longo de suavida, Henrique ca

sou-se seis vezes. A primeira, inclusive, foi com

Catarina de Aragão, a viúva de seu irmão mais
velho. Segundo historiadores, outro fator o dife
renciava de seu pai, HenriqueVlI - enquanto ele

apostava em urna política pacifista, Henrique', � ,

VIII demonstrava gosto pela guerra. ! '

'Durante seu governo, também promulgou
legislações importantes como as atas de sepa
ração com a Igreja de Roma e sua designação
como Chefe Supremo da Igreja de Inglaterra.
Criou ainda as "Union Acts" de 1535 e 1542,
que unificaram a Inglaterra e Gales como uma ' h

I

só nação, a "Buggery Act" de 1�33 - primeira
I

II
legislação contra a sodomia na Inglaterra -, e a

"Witchcraft Act", de 1542, que castigava com

a morte a bruxaria "por invocar ou conjurar a

um espírito demoníaco".
Sem dúvida, a maior luta travada duran-

te seu reinado foi a religiosa - e as oposições às
suas ideias eram rapidamente suprimidas. Após
o rompimento com o catolicismo, vários mon-

ges dissidentes foram torturados e executados.
Na época, Thomas Cromwell foi denominado

"vice-gerente espiritual" e foi autorizado a visitar
mosteiros para "assegurar-se de que seguiam as

instruções reais". Em 1536, urna lei do Parlamen-
to permitiria que Henrique confiscasse as pos
sessões dos mosteiros menos rentáveis (aqueles
corri arrecadação anual de 200 libras ou menos)
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A atração que
acabou com um negócio

No início do século XX, dois amigos que residiam em

Iaraguá tinham a ambição de fazer uma cultura de banana
caturra em larga escala. Para isso, adquiriram urn bom pe
daço de terra no Morro da Boa Vista - e conseguiram fazer
uma plantação maior que a do doutor Cesar Pereira de Sou

za, em Ribeirão da Prata-Caixa-d'Água.
Como a intenção, segundo Emílio da Silva, era "apro

veitar inteligentemente'a força da gravidade", os amigos
resolveram colocar um teleférico no local. Um cabo de aço
de 900 metros foi colocado do morro até urn ipê, que estava

onde mais tarde seria o cruzamento da rua Barão do Rio Bran
co com a Procópio Gomes. Para a sustentação, havia "postes
cruzetas" numa distância de 20,4 metros entre um e outro.

Dois anos depois do início da 'plantação, já em 1914,
urna festa de inauguração foi feita para comemorar a época .

da colheita e o teleférico. No ponto mais alto, 16 cachos de
banana caturrada primeira safra foram colocados em uma

carroça. Na hora marcada, as bananas foram passadas para
.

a gaiola, os foguetes estouraram e a gaiola foi solta. Se havia

começado em uma velocidade pequena, a 'gaiola acabou
tomando tanto impulso que estourou as cruzetas e desceu
o morro rapidamente, estourando contra o ipê,

-

Depois de urn minuto de silêncio por causa do susto, era

possível apenas ouvir as risadas.A empresa parou, os proprie
tários venderam o bananal, as terras e também os 900 metros

, de aço, que foram cortados e aproveitados pelos balseiros.

ARQUIVO HISTÓRICO

A fotografia, que não tem data definida,
retrata o pórtico erquldonas comemorações
dos 50 anos de Corupá, na rua Nereu Ramos

PELO MUNDO
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Governo provisório
Neste' mesmo dia, em 1930, Getúlio

Vargas é empossado como chefe do go
verno provisório pela junta militar que de

pôs Washington Luís. Ele ficaria no cargo
'

até 1934, tomando-se então o presidente. A
primeira fase iriaduraraté 1937, quandoocone
o golpe de Estadoe começa a segunda fure de
seu mandato, que duraria até 1945.

"�

Esbocos de Mona lisa
�

No dia 3 de novembro de 1503, Leo
nardo DaVinci é contratado para pintar
o quadro que, anos mais tarde, seria co

nhecido como Mona' Lisa. A obra, tam- ,

bém chamada de La Gioconda, é � mais
notável do pintor italiano, e encontra-se

exposta atualmente no Museu do Lou

vre, em Paris, onde é a maior atração .

.

Democrata no poder
Em 3 de novembro de 1992, os norte

americanos elegem Bill Clinton como o

,

novo presidente do país. Subindo ao po
der, ele colocaria fim a 12 anos de gover
no republicano, por ser eleito com 43%
dos votos contra 38% de George Bush e

19% de Henry Ross Perot Clinton seria

presidente até 200l.

. Preservação
das matas
Na semana de 26 de
setembro a 2 de outubro
de 1987, o jornal O Correio
do Povo trazia na primeira
página uma ação da
Prefeitura para conservar '

o meio ambiente da

região. Por meio de um decreto, ficavam

preservadas e destinadas a projetos
turísticos as terras do Morro do Iaraguá.

r

fi •
r

o abridor de làtas
O primeiro abridor de latas do

qual se tem notícia foi inventado,
provavelmente, em 1815. A primeira
pessoa a patenteá-lo, no entanto, só
o faria em 1858 - foi o estadunidense
Ezra Warner. Um modelo um pouco
diferente, que utiliza uma roda
cortante, é da autoria de William

Lyman e surgiu em 1870.

.----------�------------------------------------------�
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(.) SONHO (lJ' NO�TE
fl:lJl COME EM TER O
QUE COtUC,AR NO PB/rrO.

fiL\ÇAi lA
SUA PAR'IE!

ARRECADAÇÕES ATÉ 30 DE NOVEMBRO NA SEDE DO JORNAL
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400

. * Horário atendimento 8h às 12h e 13h às 17h30

www.oGorreiodopovo.Gom.br-
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TER�-FEIRA
Victor Danich,

sociólogo
Durva" Marcat:to,

pres!cleilte aa !tcijs
Fer:nando Rizzolo,

.

Advogado

Opinião 3

Possibilidade de cobrança de luvas pelo locador
.

Valores
tradicionalmente pagos 'pe

los interessados na locação de pré
dios comerciais ou industriais aos

locadores proprietários, as luvas se

tomaram uma prática polêmica no mercado
imobiliário brasileiro. Coibir tal prática se fez
necessário a partir do momento em que as

locações empresariais (comércio, indústria e

sociedades civis com fins lucrativos) passa
ram a ser frequentes no país e tomaram ne

cessária a proteção do.ponto comercial criado
e valorizado pelo empresário nele instalado.

Inicialmente, as luvas eram cobradas

pelos locadores no momento da assinatura
do contrato. de locação e, também, nas re

novações dos vínculos. Por este motivo, no

ano de 1934, o presidente Getúlio Vargas

editou um decreto que regulamentou lias

condições e processo de renovamento dos
contratos de locação de imóveis destinados
a fins comerciais ou industriais". o decreto
de Vargas ficou conhecido como Lei de Lu

vas, quando na verdade sua edição tinha

por objetivo impedir a cobrança das taxas.

Mesmo proibidas, elas eram cobradas clan
destinamente pelos locadores e, posterior
mente, foram consideradas contravenção
penal, regulamentadas por novas leis.

,

Já no ano de 1991, décadas após a resolu

ção de Getúlio Vargas, uma nova lei de loca

ções foi criada e abrandou a proibição, tor

nado-a parcial, não estabelecendo vedação
quanto à exigência de luvas quando se trata de
contrato inicial. Segundo a regulamentação, a

proibição existe apenas no caso de renovação
da locação, conforme estabelece o artigo 45

'da Lei de Locações. Sendo assim, fica admiti-

,

da a cobrança de luvas na contratação inicial.
A jurisprudência . aceita esta posição,

mas estabelece que as luvas não podem ser

cobradas, no início da locação, nos casos

em que o inquilino não possa se valer do
direito à renovação, previsto no artigo 51 da
mesma lei. Ou seja, é possível a cobrança de
luvas desde que o prazo do contrato permi
ta ao locatário exercer o. direito à renovação,
prazo este de no mínimo cinco anos. Tal en

tendimento' no entanto, não é pacífico. O
mesmo artigo 51 estabelece o direito do in

quilino de renovação do contrato, por igual
prazo, desde que preencha os requisitos le-

gais, entre eles que o prazo mínimo do con

trato ou a soma dos prazos ininterruptos
dos contratos escritos seja de cinco anos.

Podemos concluir que caso a locação
inicial seja contratada por prazo inferior aos

cinco anos, onde o locatário ainda não teria
direito a renovação, a cobrança de luvas é

ilegal. Mas se o prazo do contrato ínicial.for
de no mínimo cinco anos, o locador poderá
cobrar as luvas, sem que isto infrinja a lei.
Esse entendimento é o que se mostra mais

adequado, compatibilizando o direito do lo
cador de exigir luvas no contrato inicial, con

forme autoriza o artigo 45 da Lei de Locações,
com o direito do locatário de renovar o prazo
do contrato através da ação renovatória,
atendendo a exigência do artigo 51.
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conta exclusiva do arrematante (salvo medindo 30,00m, com uma rua projetada 712552839, chassi 9AA071330XC025499,
,;.�';f'�" COMARCA DE GUARAMIRIM entendírnento contrario do magistrado). Nas (particular), fu!}dos ao sul, com 40,OOm com com pneus, em regular estado, avaliado em

�:Ii�6�i1a VARA CíVEL arrematações em primeira praça, os valores terras de Vima S/A, de um lado, a leste, R$ 30,000,00 em 09/12r08. Depositário:
das avaliações serão corriçldo s medindo 15.00m, também com Vima SIA, ede José Luiz Maestri. Vistoria: Rodovia SR 280,

O DOUTOR GUSTAVO SCHWINGEL, Juiz monetariamente até a efetiva data, onde o valor outro lado, a oeste, com 42,00m com terras da KM .55, bloco "8", GuaramirimrSC.
de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de do lanço não poderá ser inferior à avaliação, herdeira Edica Streit Bento e s! marido Afvino OS-Processo: 026.02.001151-8/001
GuaramirtmlSC, na forma da lei, etc... Não ocorrendo à venda ou adjudicação nesta, Bento. com as edificações existentes, matrícula Exeqüente: VerônicaVieira

FAZ.. SABER a todos quantos a presente será levado à segunda oportunidade, conforme n
c 3,386 do CRI da' Comarca de Guararriírim, Executado: Vilson Corrêa

Edital virem ou dele tiverem conhecimento, data e horário supra, onde haverá a alienação a avaliado em: R$ 65.910,00 em 16!02/2006. Bens: Oi} Terreno em SchroederlSC. com a

que a 1a Vara Cível da. Comarca de quem mais ofertar (art. 686, VI, CPC), desde Penhoras Inscrições R-5-3.386 autos área de 450,00m2, fazendo frente em 15,OOm
Guaramirim/SC levará à venda em que não a preço vi! (art. 692, CPC). Os 026.02.000165-2 onde é exeqüente o Banco com a Estrada Saibrera. travessão dos
arrematação pública, nas datas, local, horário honorários do Leiloeiro na razão de 5% (cinco BradescoS/A;R-6·3.386autos026.05.002846- fundos em i 5,00m com terras dos
e sob as condições abaixo descritas, os bens porcento) correrão por conta do arrematante ou O onde é exeqüente Cavilhas Élimar Uda.; R-7 - vendedores, estrema do lado direito em

penhorados nos processos a seguir adjudicante em caso de arrematação, Nos 3.386 autos 026.02.001713-3 onde é requerido 30,00m com terras dos vendedores e do lado
relacionados casos de dissolução consensual entre as partes Continental do Brasil Produtos Automotivos esquerdo em 30,00m com terras dos
19-_j.�ilâQ[e.@�: 09fNOVEMBROf2010 - elou nos casos de suspensão ou extinção da uda: R-8-3.386 autos026.02,001466-5 onde é vendedores; localizado no lado par da
14:00h. Por valor igualou superior à ação depois de inidados os atos preparatórios exeqüente Dieave Gartner Distribuidora de Estrada Saibrera, distante 10 Km do centro de
avaliação, do leiláo, incumbe ao exeqüente (ou ao Veículos Ltda.; R-9-3.386autosAT00945f2006 SchroederlSC, edificado com uma casa de

�'._I,.�i!.ª-Q[Pr�ª: 23JNOVEMBRO/2010 - executado, se assim for ajustado), juntamente da ia Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul, onde alvenaria com 04. dormitórios, 02 salas,
14:00h.Aquem mais ofertar, desdequenãoa com os demais ônus, depositar na conta é exeqüente Nillon Eraldo Rodrigues; R-10- banheiro e vaga de garagem, não averbada,
preço vil. bancária do leiloeiro, a título de remuneração e 3.386 autos 026.02.002023-1 onde é transcrição na 21.582, livro 3-J, fls. 126, do
�.9_çª.!: Fórum de Guaramirim - R.João Sonsr ressarcimento, a importância que esteja exeqüente Continental do Brasil Produtos CRl da Comarca de Jaraguá do SuI{SC,
Correa,300,Amizade,Fone(47)33�39500. estabelecida na portaria expedida pela Automotivos ltda.; R-11-3,386 autos avaliado em: R$ 75,000,00 em 04/0212009.
8qy_�.rt�!'!.çjªª:01)Ficamintimadasaspartes Comarca, ou pela porcentagem arl:Íitrada em 2008.72.09.000483-2 da Vara Federal de DepositáriO; Vilson Corrêa,
através deste Edital, caso não o selam pelo decisãoexpedidanosautos.· Jaragua do Sul, onde é exeqüente a Fazenda 06-Processo:026.04.001416-4
Sr. Oficia! de Justiça (Artigo 687 § 5(' CPC) - 01- Processo: 026.97.000802�9 N a c i o n a l : R - 1 2 - 3 . 3 8 6 a u tos Exeqüente: Linus Zimmermann Repres.
redação dada pela !ei 11.382 de 06/12/2006; Exeqüente: Expresso Joaçaba Ltda. 2007.72.09,000995-3 da Vara Federal de por Vilson Rodrigues Silveira
02) Os credores hipotecários, usufrutuários Executado: Rodolfo Jahn & Companhia Jaraguá do ..Sul, onde é exeqüente a Fazenda Executado: Agenor Fosile; Iracilde Ristau
ou senhorio direto que não foram intimados Ltda, N a c i o n a I; R· 1 4 - 3 . 3 8 6 a u tos Fosile; A!wira Melchioretto Fosile
pessoalmente, ficam neste ato intimados da Bens: Caldeira marca Wolf, combustível a 2008.72,09,001343-2 da Vara Federal de Bens: 01) 02 máquinas de costura oe

realização dos respectivos praças/leilões (art. lenha, com capacidade para 800 Kg de Jaraguá do Sul, onde é exeqüente o Instituto cobertura, marca Rimoldi, avaliado em: R$
698 CPC) - redação dada pela lei 11.382 de vapor/hora, avaliado em: R$ 8.000,00 em Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos 1.500,00 cada, totalizando R$ 3.000,00 em

06/12i2006; 03) A verficação do estado de 12/02/08. Depositário: Rodolfo Jahn Neto. Naturaís Renováveis - .IBAMA; R-15-3.386 16/12/08; 02) 02 máquinas de costura reta,
conservação dos bens poderá ser realizada Vistoria: Estrada do Sul, Km 28, Guaramirim. autos AT 00943/2006 da 1 a Vara do Trabalho de marca Pffaf e Brother, avaliado em: R$
pelo pretenso arrematante, se desejado, 02-·Processo:026,99.002685-5 Jaraguá dó Sul, onde é exeqüente a União; R- 800,00 cada, totalizando R$ 1.600,00 em

mediante acompanhamento de Oficial de Exeqüente: Daíwado Brasil Têxtil Ltda. 16-3.386 autosAEXF 00184/2009da 1aVarado 16/12/08; 03) Máquina de costura Overlock,
Justiça; 04) A arrematação far-sa-á mediante Executado: Mannes Indústria Têxtil Ltda. Trabalho de Jaraguá do Sul, onde é exeqüente marca União Specia!, avaliado em:· R$
o pagamento imediato do preço pelo Bens: Terreno contendo a área de 5.000,OOm2, a União; R-17-3.386 autos AEXF 00185/2009 600,00 em 16!12108. Total da avaliação R$
arrematante ou, no prazo de até 15 (quinze) com uma casa de alvenaria cem 112,00m2, um da 2a Vara do Trabalho de Jaraguá oq Sul. onde 5.200,00, Depositário: Agenor Fosile.
dias, mediante caução, (artIgo 690 do CPC) - prédio de dois pavimentos em alvenaria com é exeqüente. a União; AV-18-3.386 autos Vistoria: R Saibrera, 1.889, V!la Amizade,
redação dada pela lei 11.382 de 06f12/2006 70,00mz e um galpão de alvenaria, todos em 026.03.001335-1 onde é exeqüente Guaramirim,

.

§ 10 Tratando-se de bem imóvel, quem estiver fase de construção, em Guaramirim, localizado Metalúrgica Denk LIda. Depositário: José Luiz E, 'para que chegue ao conhecimento de
interessado em adquiri-lo em prestações no lado par da Estrada Corticeira, distante Maestri. todos os interessados, é passado o presente
poderá apresentar por escrito sua proposta. i.000,00m da esquina com a SR 280, matrícula 04- Processo: 026.02.000164-4 edital, que será publicado na forma da lei, e

nunca inferior à avaliação, com oferta de pelo n
c 7,199 do CRI da Comarca de Guaramirim, Exeqüente: Banco BradescoS/A afixado no lugar de costume, na sede deste

menos 30% (trinta por cento) à vista, sendo o avaliado em: R$ 80.000,00 em 30/07t08. Executado: Rodoviáril1 Maestri Lida.; juizo, linformações com o leiloeiro Público
restante garantido por hipoteca sobre o Depositário: Marcos Mannes. Evaldo Maestri; José Luiz Maestri; Suely Oficial SANDRO LUIS DE SOUZA, fone/fax:
próprio imóvel. 03 - Processo: 026.02.000058-3 Maria M�stri Brognoli ( 4 7) 3 4 3 6 5 ° 5 O. s i t e

Leiloeiro Público Oficial Nomeado: SANDRO Exeqüehte: Mecânica Silpa Lida. Bens: 01) Carreta semi reboque, carroceria wwwsantacatarmaleiloes.com.br end. R.
LUIS DE SOUZA, matrícula AARC/220, Executado: Rodovialndustrialltda. aberta, marca Guerra, ano 1999, modo 2000, 'E�ricõFõntes89,saiãOO-::'Centr� � Gaspar-
fone/fax: (47) 3436 5050, sita Bens: Terreno em Guaramirim, a rua Pedro placas MML0560,renavam 726691780,chassí SC.Guararnirim/SC,21 de Outubro de 2010,
WW'lVji-ªn.tª�ªª-rj_rm�JlQ.?.§&ºml!.[ Paulo Streit, no lado par da mesma tua no 9AA07072GYC027708, com pneus, em bom. EU,ChefedeCartório,oconferl.
Ónus: Os tributos incidentes sobre os bens sentido norte sul, ou seja, da rua 28 de agosto. estado de conservação, avaliado em R$

.

móveis e imóveis, multas sobre os Rod. SC 301, na margem da Rede Ferroviária 35.000,00 em 09/12f2008; 02) Carreta semi SANDRO LUIS DE SOUZA

automóveis bem como contas vinculadas às Federal SrA, contendo a área de 997,00m2, com reboque, carroceria aberta, marca Guerra, ano
Leiloeiro P9blico Oficia!

concessionáras telefônicas correrão por as seguintes confrontações: frente ao norte, e modelo 1999, placas MAJ 4821, renavam
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JARAGUÁ DO SUL

o problema crônico de
falta de vagas em creches
estará em discussão na

próxima quarta-feira à
noite na Câmara.

audiência pública do en

sino ihfantil ocorrerá às
19h. Serão convidados

ara discutir o assunto

o secretário de Educação, Sílvio
Celeste, a presidente da Contracs

(Confederação Nacional dos Traba
lhadores no Comércio e Serviços),
Lucilene Binsfeld, além de diretores
de creches, professores e pais de
alunos.

O evento foi confirmado após
um requerimento dos vereadores
Francisco Alves (PT), Jaime Negher
bon (PMDB), Jean Leutprecht (PC
do B) e Justino da Luz (PT). Além
dos quatro, votaram a favor do pe-

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira 3 de novembro de 2010

dido Lorival Demathê (PMDB) e

Natália Petry (PSB).
Um dos propositores da audi

ência, o vereador Jaime Negher
bon acredita que o encontro ser

virá para desenvolver ideias que
ajudem a solucionar a crise na fal
ta de vagas. I� situação está muito

complicada. Os pais precisam tra

balhar e não têm onde colocar as

crianças. Não podemos mais acei
tar que eles entrem em uma fila de

espera para serem atendidos sei lá

quando", comenta.

O convite para a presidente do
Contracs, Lucilene Binsfeld, par
tiu da bancada do PT. O objetivo
é que ela apresente a campanha
que pretende transformar o 12
de outubro no IIDia nacional de
luta pela creche". A iniciativa visa

garantir uma melhor educação a

crianças de zero a cinco anos atra

vés de ações como auxílio-creche
e ampliação da licença materni
dade para seis meses.

PIERO RAGAZZI

PRES'IDENTIE DA CÂMARA iFOI RESPONSÃVE,L P,ELO VOTO :00 D:ES'EMPATE

Jaime Negherbon
(PMOB) espera uma

solução para o fim
das filas de espera

Aprovação da audiência gerou discussão

L' GAS 'DL GA

Vagas nas creches em discussão
Audiência pública na próxima semana buscará soluções para o ensino infantil na cidade

O requerimento para a reali

zação da audiência pública ge
rou debate na sessão da última

.

-
de quinta-feira, quando acabou

aprovado com voto de desempa
te da presidente da Casa, Natália

Petry (PSB).
Ao manifestar-se contra a ini

ciativa, o líder de governo Ade
niar Possamai (DEM) avaliou

que a audiência pública se faz
necessária para que a discussão
com a comunidade possa ajudar
a resolver um problema, o que
para ele não é o caso. "Voto con

trário porque Iaraguá do Sul está
fazendo o trabalho. O evento não '

vai trazer resultado, vai trazer

discussão de um projeto que está
sendo encaminhado, e bem en

caminhado. O que falta às vezes

é dar publicidade", afirmou.
Um dos propositores, Justino

da Luz (PT) defendeu a audiên
cia como uma oportunidade de
dar "transparência e legitimi
dade" ao que está acontecendo
na sociedade. Também lembrou

que as obras de construção e re

forma dos centros de educação
infantil são resultado de um TAC

(Termo de Ajustamento de Con

duta), firmado pelo município
com o Ministério Público na ges-

tão passada, em 2008.
"Considero uma oportunida

de de o Executivo vir nesta Casa
esclarecer. Jaraguá do Sul é mo

delo em educação, concordo,
mas há uma reclamação mui
to grande", ponderou o líder da
bancada do PT, Francisco Alves.

Jaraguá do Sul é modelo
em educação, concordo,
mas há uma reclamação

.
muito grande

FRANCISCO ALVES (PT),
VEREADOR

O empate no placar levou ao

voto de Minerva da presidente
Natália Petry (PSB), que lembrou
ter votado contrário a um reque
rimento para a vinda da presi
dente da Contracts, de autoria da
bancada do PT, já que os verea

dores haviam definido que não
. abririam mais espaço durante
a sessão. "Mas fui defensora de

que este assunto poderia ser dis
cutido em outro fórum; envol
vendo autoridades que possam
estar trazendo para a comunida
de uma prestação de contas de
todas as ações em prol da educa-

, ção. Então meu voto é favorável",
justificou.

DIVULGAÇÃO
r---_._-----------

Bancada do PT saiu em defesa do requerimento, que teve votação apertada no plenário da CasaAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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carolina@ocorreiodopovo.com.br

.Carollna Tomaselli
em bebida

A
lei que proíbe o consumo de bebidas

alc?ólicas nas ruas de Jara�uá do Sul
.

esta prestes a entrar em VIgor, com

a assinatura do decreto regulamen
tador pela prefeita Cecília Konell (DEM), na

última semana. Ao querer impedir a atuação
de vândalos, ofensas e furtos, entre outras

ocorrências resultantes do consumo de álco

ol, a lei aprovada na legislatura passada acaba

,ge.neralizando, colocando todos na vala co

mum.

Por outro lado, a medida para por aí e, por
isso; muda pouca coisa na prática.

Os bares com área livre podem continuar

atendendo do lado de fora, basta pedir auto

rização na Prefeitura. E; como já dito aqui na

coluna, em eventos autorizados ou realizados

pelo poder público, o álcool é liberado. Assim;
muito mais simples seria reforçar a fiscaliza-

'

ção, pois para os casos que a lei pretende atin

gir a polícia já teria obrigação de atuar, para
garantir a ordem pública.

No caso de Guaramirim, que implantou lei
idêntica em 2008, os números mostram resul
tados favoráveis nas ocorrências envolvendo
casos de embriaguez. Mas o problema que se

pretendia atacar permanece, com o uso do
crack em ruas e praças a luz do dia.

ReguIariz ão ...

. Uma audiência pública para discutir a

situação dos lotes irregulares em Schroeder,
Esta é a, proposta do vereador Moacir Zam
boni (PT), que protocolou um requerimen
to semana passada na Câmara. A intenção é
encontrar uma solução para as invasões que,
segundo Zamboni, crescem cada vez mais na

cidade. O requerimento irá à votação na ses:
,são segunda-feira. Se aprovado, a audiência
deve ser marcada ainda para este ano.

F dlll'
li!

IWU
' un 'I Ia·

Um problema não só de Schroeder.. mas

comum a maioría das cidades, e que .não é
atacado como deveria pelas administrações
públicas. Em Iaraguá do Sul, foi dado o pri-

. meiro passo, com a criação da: Secretaria da

Habitação e Regularização Fundiária. Uma

das inovações da-reforma administrativa, que
. entrou em' vigor na última segunda-feira. De

.. diretora, Maristela Menel continua à frente
da área, agora como secretária.

'GUMZ
Contabilidade
Consultoda Empresarial,.

�lIt;r.\'It: ��l$.;�
,c' �. ,"'. ��
! .�J''i!$1r.1'fI,lí\1 i$;l'I�n.

'" t- C®1Jj:rel;e�'h.�'a
. Cred�bli�liMe

�1t14.\7íi.MQitJj�l:JC1M�l_b,r �Jjfii'lll�4íiP.�I!!l'�<O'Cilmll..>I2;r
. «4r}�i1..:{!1'<4' !IJ�fAIDtllImlDJ.!Qfim. 3)esmd9i.B

PIERO RAGAZZI

Nossa militância'
foi aguerrida

.

PREsmENTE 00 PT DE JARAGUÁ DO SUl.,
mOlANDO PHRV, COMEMORANDO A
UEIÇAo 'OE DllMA ROUSSEFF, A MAIS

VOTADA NA (IDADE

,

Prêmio
o líder de gover-.

no, Adernar Possamai

(DEM), anunciou na

tribuna da Câmara

que o Projeto Iara
guá Digital rendeu à
Prefeitura o Troféu
Mérito Municipa
lista. Trata-se de um

prêmio concedido
anualmente pela'As

sociação Brasileira de

Municípios em reco

nhecimento às me

lhores práticas dos go
vernos municipais em

diversas áreas. "Iara
guá já colhe os frutos
desse trabalho, um

projeto que vai avan

çar", comemorou.

,

;

No calor das manifestações sobre a assinatura-do edital de licitação para as

obras de duplicação da BR-280, o vereador Lorival Demathê (PMDB) pediu apoio
dos colegas na construção de uma rotatória no Ribeirão Cavalo. Na tribuna da Câ

mara, lembrou que no começo da última semana a rodovia fez mais uma vítima
na região e que em torno de 100 novas famílias vão morar no bairro por conta do
condomínio construído pela Prefeitura. O vereador Justino da Luz (PT) informou

que o coordenador do Dnit, João José dos Santos, virá ao local verificar a situação
depois do dia 15, para conversar com moradores e os próprios vereadores.

• Sala
• Cozinha
• Lavanderia
• Bwc,
• Sacada c/
churrasqueira
• 1 vaga garagem.
• Área interna: 66m2

. 3 vagas de Garagem
Área de festa com varanda
Piscina
Cozinha e Lavanderia_com

.

mO\leis sob medida
, Sala Estar. Jantar e TV

2 Banheiros
1 Suite + 2 Dormitórios
Amplos com Sacada'
Escritório
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EDITORIALCHARGE

Sem vagas
A

falta de vagas nas creches do muni-

.

cípio será debatida durante uma au-

diência pública na próxima semana.

O evento é uma iniciativa da Câmara
de Vereadores. O secretário
de Educação, Sílvio Celes
te, a presidente da Contracs

(Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio e

Serviços), Lucilene Binsfeld,
.

além de diretores de creches,'
professores e pais de alunos,
assim como presidentes de

associações de moradores,
estão convidados para parti
cipar das discussões.

O acesso à educação in

fantil, embora previsto em lei,
tem sido um grande desafio para os gestores
municipais, já que a cada dia cresce a deman
da no setor e os investimentos não acompa
nham as necessidades da população.

Em 2007, cerca de mil crianças estavam na

fila por uma vaga em Jaraguá do Sul, a gravida
de do problema chegou ao. Ministério Público,
sendo firmado um TAC (Termo de Ajustamento

de Conduta), entre o órgão e a

Prefeitura. Hoje, segundo 'as es

. timativas oficiais, a lista conta

com 600 nomes.

Embora a administração
municipal esteja investindo
no setor, ampliando creches e

inaugurando novas estruturas,
a verdade é que ainda é preciso
mais para resolver o problema.
A parceria com empresas pri
vadas tem trazido bons frutos,
mas ainda é preciso ampliar a

experiência. Garantir creches
de qualidade é garantir segurança e tranquili
dade para milhares de mães trabalhadoras que
hoje, devido à falta de vagas nas instituições pú
blicas, enfrentam um verdadeiro dilema.

/

DOLErrOR

o Brasil de saia
r

A
partir de agora, o Bra-
sil será visto nacional
e "internacionalmente
assim: de saia. Isto por

que a próxima pessoa a assumir
o principal cargo eletivo do país
será uma mulher.

Dilma Roussef chegou à Presi
dência da República por vias pre
viamente pavimentadas por seu

antecessor, o presidente Lula. Mas
asfalto não garante o fim da viagem,
pois vários inciden-
tes podem acontecer

durante o percurso.
E foi isto' o que

ocorreu quando
veio a notícia do se

gundo turno, quan
do o que se espera
va era uma vitória
fulminante logo .

"de cara". O acon

tecimento abateu a

cúpula petista, mas

rapidamente refize
ram os ânimos e saí
ram à caça de votos.

Segundo . o
.

dis-
curso da nova presidente na noite
da eleição, uma das bandeiras que
empunhará será a criação de opor
tunidades, frase esta que até uma

década atrás seria subjetiva para a

maioria da população, mas não hoje
com mais da metade dos brasileiros

.

fazendo parte da Classe média, cres

cimento ocorrido nos últimos dez
anos com a estabilização da econo

mia, a geração de emprego e renda,
dentre outros fatores.

Outro acontecimento que deve
ser observado - se já não é possível
desde o anúncio da vitória petista
- será a relação da grande mídia
com a nova presidente, mas isto

tem um objetivo que é estreitar re

lacionamento a fim de fazer lobby
contra projetos como a criação do
Conselho 'Nacional de Jornalismo

.

e outras medidas discutidas nos

congressos de comunicação reali
zados em diversas cidades.

No campo religioso, em função
dos temas levados à pauta dos de
bates por entidades como a Con

federação Nacional dos Bispos do
Brasil e alguns setores do segmen-

to evangélico, 'ainda
há apreensão quanto
as questões do abor
to e da homofobia.
Isto porque não há
um posicionamen
to claro de Dilma
referente a estes te

mas. Os discursos
disseminados foram
apenas para acal
mar tais entidades
e os milhares de fiéis

que ambas agregam.
Porém, o que acon

tecerá de fato ainda e

.DOLErrOR

"Deus x diabo: Deus ganhou"

Afrase
acima foi dita por Mário Sepúl

veda, um dos 33 mineiros que mila

grosamente resistiram a 69 dias de

completa escuridão nas profundezas
da mina San Iosé, em Copiapó, Chile, no meio
do Atacama, o deserto mais quente do mundo.
Com certeza, foi uma verdadeira demonstra

ção de heroísmo e resistência o

fato de terem conseguido ficar
tanto tempo sem contato com o

mundo exterior, mas surge uma

indagação depois do ocorrido:
será que as minas oferecem con

dições seguras e dignas de traba
lho aos seus trabalhadores?

A mineração, por sua natu

reza, é considerada um trabalho
de altíssima periculosidade, pois
o perigo ronda os mineiros to

dos os dias. Os chilenos estavam

trabalhando normalmente e, do

nada, a terra desmoronou e fez
com que' eles ficassem 17 dias

comple amente isolados, obri-

gan -os a se revezarem e a partilharem tudo o

qu tinham (e o que não-tinham também, já que
a p incipal estratégia usada foi "enganar o estô
mago" na ingestão de água, fazendo-o pensar
que era comida).

A temperatura no interior d� uma mina cai 10

grau Celsius a cada 100 metros. No caso dos mi
neiros chilenos, a temperatura do salão aonde
eles se encontravam era de 70 C abaixo da tem-

peratura da superfície, sem contar a sensação
mórbida de claustrofobia causada pelo confina
mento,' que leva muitos iniciantes a abandona
rem a profissão assim que são submetidos a esta

condição pela primeira vez.

Para os mineiros, o pior já passou, mas não

para a mineradora San Esteban, dona da mina:
além de ter todos os seus bens

retidos, .os familiares dos tra

balhadores entraram com um

pedido de indenização de US$
27 milhões contra a mineradora

.por oferecer condições precárias
de trabalho, sem contar a total

negligência em permitir que um

jovem de 19 anos (Jimmy San

chez) trabalhasse em condições
tão perigosas e insalubres de tra

balho.
Para o mundo inteiro, um ato

de heroísmo; comparável à ida
da Apolo 13 à Lua, já que a cáp
sula do resgate, Fênix, foi desen-
volvida especialmente para esta

f' Outro
acontecimento

que deve ser

observado - se

. já não é possível
. desde o anúncio
da vitória petista

', será a relação
da grande mídia

com a nova

presidente.

"
A mineração, por

sua natureza,
é considerada
um trabalho
de altíssima

periculosidade,
pois o perigo

ronda os mineiros
todos os dias.

"
uma incógnita!

, Mas, de uma maneira geral,
todo este processo eleitoral foi posi
tivo para aconsolidação da democra
cia que, historicamente, chegou ao

seu terceiro presidente sequencial
mente, ou seja, sem interrupções do
Estado ou de movimentos sociais

que poderiam colocar em xeque a

soberania da nação.
Bom, uma coisa é certa: o bra

sileiro está ficando habilidoso na

arte de votar e busca claramente
um governo mais justo, igualitá
rio e progressista, indiferente de

siglas e cores partidárias.

"�o

operação.
O que aconteceu no Chile deve servir de li

ção ao mundo no sentido de valorizar mais to

das aquelas profissões desvalorizadas pela nos

sa sociedade, para que a união e a fraternidade

possam estar muito acima da concorrência e do

preconceito vigentes na atualidade.

Cláudio Schmitt, auxiliar administrativo

OsniAlves Júnior, jornalista
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as começam no dia 10
Alunos que já fazem parte da rede municipal de ensino serão cadastrados primeiro
JARAGUÁ DO SUL

O ano letivo ainda não

chegou ao fim, mas os

responsáveis pelos alunos
da rede municipal de
educação já estão sendo
convocados a pensar no

próximo ano.

Secretaria de Educação
agendou os períodos de

-- rematrícula . para quem
uer continuar ou come-

çar a fazer parte da rede municipal
de ensino. Como acontece todos
os anos, a matrícula será mais cedo

para os alunos que já fazem parte do

quadro da escola - enquanto os no

vos alunos terão a oportunidade de

ocupar as vagas livres se fizerem um

cadastro em cada unidade escolar

quatro dias depois.
Os primeiros devem ser reca

dastrados nas escolas nos dias 10,
11 e 12 de novembro, das 7h30 às
llh e das 13h às 16h30. Já os alu
nos novos estão convocados nos

dias 16 e 17 do mesmo mês e horá
rio. No último caso, é preciso que
os pais ou responsáveis levem,
além dos documentos pessoais,
um comprovante de residência, a

certidão de nascimento e a cader
neta de vacinação da criança.

No total, Jaraguá conta com 60
unidades de ensino - entre escolas
e Centros Municipais de Educação

Os pais que desejam conquis
tar uma das disputadas vagas
nos centros infantis de Jaraguá
do Sul precisam ficar atentos a .

partir dos próximos dias. A Se
cretaria da Educação já divulgou
o calendário de renovação das
matrículas e também do cadas
tro para crianças que ainda não
estavam na lista das creches.

Uma mudança no processo,
no entanto, foi implantada com

a intenção de facilitar o trabalho
dos pais, que antes precisavam
ir a cada uma das unidades para
solicitar �s vagas nos locais dese

jados. A partir deste ano, os pais
não precisam mais perder tempo
com o deslocamento - é preciso
apenas cadastrar a criança em'

um dos Centros Municipais de

__�ducação Infantil. Automatica-

Infantil - para atender à demanda
crescente de alunos, que muda
anualmente por causa do cres

cimento da população. Segundo
o secretário da Educação, Sílvio
Celeste, as filas de espera são fre

quentes nas 'creches' municipais,
mas o mesmo problema não deve
ser encontrado por quem procura

*

vaga para os mais velhos. liA lista
das creches é grande, mas tam
bém porque algumas crianças já
estão em uma unidade de ensino
e o nome ainda está cadastrado
em outra. No ensino fundamen
tal e médio, não temos problema",

, afirma o secretário.

"
Até a metade do ano, a

a,plicação do município em

educação chegou a quase R$
23 milhões, ou 27,25% do

orçamento municipal.

"
Existem atualmente 17,7 mil

alunos matriculados na rede muni

cipal, e é exigido que' todos os pro
fessores tenham ensino. superior.
Até o início do segundo semestre
deste ano, a aplicação do municí

pio em educação chegou a quase
R$ 23 milhões, o que corresponde a

27,25% do orçamento municipal.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI
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Atualmente, 17,7 mil alunos estudam na rede municipal .

Novos estudantes-serão matriculados entre 16 e 17 de novembro

INSCRiÇÃO DE ALUNOS NOVOS NAS CRECHES SERÁ FEITA MAIS CEDO

Disputa por vaga em creche inicia dia 8
mente, a solicitação será regis
trada também em um número
máximo de oito outros centros,
que serão escolhidos, de acordo
com a preferência dos pais. '

Para as novas crianças, o ca�

dastramento deve começar mais
. cedo - entre os dias 8 a 18 de no

vembro. A renovação da matrí
cula acontece algumas semanas

depois, entre os dias 24 e 30. A
confirmação das vagas ficou para

.ríezembro.
Processo de solicitação de vagas nas creches

""""'-?lP.................._ ... �,.,...._��....._�_municipais foi atualizado, facilitando parCLO,S pais,,__�
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Dia d kado à lembran
,e homenagensaosrnortos
Feriado de Finados levou milhares de 'pessoas aos cemitérios da cidade

8 Geral,'

JARAGUÁ DO' SUL

Mesmo com o' feriado
prolongado B ensolarado,
milhares de pessoas
acordaram cedo na manhã
de ontem para prestar
homenagens aos mortos.
,

As
9h, a Igreja Matriz São Se

bastião, no Centro, estava

lotada de fiéis que partici
param da tradicional missa

de finados. No Evangelho, palavras
de conforto aos que convivem com a_
dor da perda de um ente querido. Pa
dre Leo, que comandou a celebração,
falou aos presentes sobre sofrimento,
paciência e confiança no amor de
Deus. "Mesmo chorando, sentindo

saudades, precisamos ter confiança
de que há outra vida. E preciso lem-'

brar dos falecidos com a flor da vida,
com a luz da fé. Temos que 'acreditar
em uma nova vida", afirmou..

'Pelas lOh, a movimentação era in
tensa nos cemitérios da cidade. Jovens,
adultos, crianças e idosos comparece
ram aos túmulos dos entes queridos
para depositar flores e orar. Famílias
inteiras deixaram a praia e os passeios
de lado, e dedicaram o dia às homena

gens e orações, O vazio e o tom sobrio,
comum dos cemitérios, ganhou flores,
cores e vida. E o local que durante o res

to do ano recebe um público pequeno,
. estava repleto de visitantes.

No cemitério municipal da Vila

-Lenzí, o maior da cidade, com mais
de 3,7 mil enterrados, fieis acendiam
velas e oravam na cruz que fica na en

trada do espaço. Funcionários do se

tor de Zoonose da Prefeitura distribu
íam panfletos alertando para o perigo
dos vasos com água acumulada, am

biente propício para proliferação' do

mosquito transmissor da dengue. Pe
las ruas, barracas de flores, carrinhos
de pipoca, churros e algodão doce
também estavam movimentados
atraindo principalmente, as crianças.'

O mesmo cenário se repetia no

cemitério central da cidade, onde a

movimentação de. pessoas também
. era grande. O colorido das flores, em

sua maioria artificiais, estava pre
sente em quase todos os túmulos e

jazigos. Uma demonstração de que
quem se vai, deixa lembrança, amor

e muita saudade .

• Debora Volpi
-

debora@ocorreiodopovo.com.br
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"
E preciso lembrar

dos falecidos com a

flor da vida, com a

luz da fé. Temos que
acreditar em uma

nova vida.
PADRELEO

"
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Feriado de sol � calor foi dedicadoa homenaqens e oração. Na manhã de ontem, Matriz ficou lotada durante tradicional missa de finados
. ,'� ,

,

I
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Famílias inteiras compareceram ontem aos cemitérios do Centro e da Vila Lenzi para depositar flores e orar pelos entes queridosAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Katiane diz que gostaria que a avó, já falecida,
tivesse conhecido a filha dela, de um ano
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Saudades da

"segunda.mãe"
Acompanhada do marido e da

filha de um ano, a costureira Ka
tiane Pricila Henschel, 24 anos, foi
ao cemitério da Vila Lenzi na ma

nhã de ontem levar flores e rezar

pela avó Gertrudes Henschel, que
faleceu em setembro de 2009, aos

67 anos, devido a problemas no
!

coração. "Ela' era minha segun-
da mãe. Morava comigo e por ser

uma morte recente, ainda mexe

muito comigo", comenta a jovem,
-que também possui outra avó é

um avô enterrados no mesmo

cemitério. No Dia de Finados, se

gundo Katiane, a dor da ausência
fica ainda maior. Na data especial,
ela pensa em quanta coisa gosta
ria de fazer ao lado da avójá faleci-

,

,da. "Eu lembro que estava grávida
.

quando elamorreu. E o que mais
dói é ela não ter conhecido minha

filha, que ela queria tanto conhe

cer", diz em tom de saudades.

.� O pai que faz
muita falta

\
."

Pedro visita com frequência túmulos
.

dos pais, no cemitério do Centro

Geral 9

Amor e cuidado
que permanecem

o aposentado Pedro Kam

mer, 55 anos, ainda era criança
quando perdeu a mãe, Maria
Reinert Kammer, em 1969,
por causa de um derrame. Em

1993, outra vez enfrentou a dor
diante da morte do pai, André

Kammer, que faleceu por pro
blemas no pulmão.

A tristeza da perda vive na

memória até hoje. Mas o amor

e o cuidado de filho nunca fo
ram embora. Pelo menos três
vezes ao mês, ele visita o tú
mulo dos pais, no cemitério do
Centro. Mantém o local limpo
e decorado com flores. "Visito
eles sempre e venho aqui lim-

,

par, cuidar. Lembro deles com
,

saudade e dor, mas também
com um sentimento de grati
dão por eles terem me dado a

vida. Se eu estou vivo, devo isso
a eles", comenta .

Dor de mãe: a

maior perda
Dizem que não existe dor maior que

a de uma mãe ao perder o próprio filho. E
esta máxima é confirmadapor ErrníniaAna

Filia, 67 anos. Ela já enfrentou a morte do
,

pai, da mãe, do marido, do irmão e de so

brinhos. Mas o que mais a deixa inconfor- .

mada é ter que lidar com a perda-de quatro
filhos. "Perdi dois filhos recém nascidos.
Minha' outra filha faleceu aos 25 anos, ela
tinha necessidades especiais. E o que não
dá para aceitar é a morte do meu menino,
que foi atropelado aos 16 anos..Por ser um

acidente, a gente não sé conforma, nunca

esquece", relembra. "

Hoje, com oito filhos vivos e próximos
dela, as visitas ao cemitério fazem parte
da rotina e não ocorrem somente em Dia
de Finados. "Venho durante todo o ano vi
sitar. Lembro sempre deles; eles s� foram 'Para Ermínia, maior dor é sentida pela
e deixaram muita dor e saudade", diz.

- falta dos próprios filhosfalecidos

É com tristeza que á costureira
Elisete Frana .Siquira, 35 anos, fala da
morte do pai, Dolvino Carminati Pra

na, que ocorreu há quatro anos, de
corrência de um câncer de próstata.
'(Morávamos perto e toda semana ele
vinha na minha casa. Dá muitasau
dade. Tem que segurar a emoção", de
sabafa. O que mais faz falta, segundo
ela, é a convivência, pois era frequen
te e tranquila. "Sempre' tivemos uma

. .boa convivência. Nunca brigamos, ele
faz muita falta", revela. Mas é em datas

especiais, como Natal, Dia dos Pais e

Dia de Finados que as lembranças
ficam ainda mais presentes, segun-
do ela. "Lembro dele sempre, venho

sempre aqui visitar. Mas nessas datas

especiais a gente lembra mais e dá Elisete sente saudades do pai, morto há
mais saudade ainda", afirma.

,
quatro anos por causa de um câncer

Dia de vender
e fazer amizades

A tristeza passou longe da comerciante Teresa

Muller, 66 anos, ontem, no Dia de Finados. Com
uma barraca de churros instalada próxima ao

portão de entrada do cemitério do Centro, ela co

memora as vendas e a receptividade dos clientes.
Somente no dia de ontem, estima ter vendido 100
churros. Cada doce custa R$ 2. A iguaria, segundo
ela, atraiu adultos e crianças, que não resistiam ao

cheiro inconfundível vindo da panela repleta de
churros. "Teve um senhor de 70 anos que nunca
tiriha comido e provou. Ele gostou", comenta.

A ambulante que comercializa os doces duran
te Q ano na Ilha da Figueira conta que aproveita a

movimentação do Dia de Finados para aumentar

as vendas:"Não venho só pelo lucro. É um dia di
ferente, as pessoas conversam, faço novas amíza
.des, Isso é o que vale a pena", diz sorridente.

Data florida'
e lucrativa

Natal dos floristas, o Dia de Fina
dos movimentou as vendas de vasos

e arranjos. Os crisântemos estão en

tre os mais procurados e ontem cus

tavam de R$ 8 a R$ 80. A proprietá
ria de uma floricultura no Centro,
Ianete Machado, acredita que até a

manhã de ontem já havia comercia
lizado mil vasos durante o Feriado
de Finados. "Superou minhas ex

pectativas. Sabia que ia vender, mas

não imaginava tanto".' Para atender
a demanda, a florista reforçou sua

equipe e instalou barracas no Centro
e naVila Lenzi. Pelo menos 20 pesso
as trabalhavam para ela, ontem, na

venda de flores.
Teresa aproveitou movimentação do
feriado para incrementar as 'vendas

Durante todo o feriado, Janete chegou
a vender mil vasos de flores naturais

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PSOB querunião de governadores
Oposição deve realizar trabalho descentralizado 1!0S próximos 'anos, diz líder do PSDB

Ainda digerindo a derrota
nas urnas, os partidos de
oposição já começaram,
a estabelecer as novas

estratégias para enfrentar
o governo de Dilma
Rousseff a partir de 2011.

OPSDB,
do candidato derro

tado José Serra, q�e con

quistou 43,7 milhões de vo

tos na eleição de domingo,
pretende agora descentralizar sua

atuação por todo país. O presi
dente do partido, senador Sérgio
Guerra (PE), disse que o PSDB deve

procurar atuar, nos Estados, bus
cando os correligionários locais
"Ternos que trabalhar de forma
descentralizada. A oposição não
vai se dar apenas em São Paulo e

Minas Gerais, mas no país inteiro.
Não necessariamente na forma de '

caravanas, mas como eu disse de
maneira descentralizada."

O PSDB elegeu oito governado
res - entre eles, os de São Paulo e

Minas Gerais, os dois maiores colé

gios eleitorais do país. Para o sena

dor, essas vitórias, associadas ,à boa

votação de Serra, mostram que a

população deseja mudanças. "Esse
ciclo já cumpriu seu papel. O Serra
somar 45% dos (votos) brasileiros'
contra um presidente da República
que tem 90% de aprovação é um

sinal apontado para as mudanças.

A Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp)
quer que o governo de Dilma
Rousseff dê prioridade às refor
mas tributária, política e traba

lhista, que vêm sendo discutidas
há anos no Congresso Nacional,
sem que nenhum avanço con

creta tenha sido registrado até

agora. Segundo o presidente da

Fiesp, Paulo Skaf, o Brasil preci
sa dessas reformas para manter '

a trajetória de desenvolvimento
social e crescimento econômico.

110 Brasil deve crescer entre

7% e 8% em 2010 e tem toda pos
sibilidade de continuar com esse

crescimento. Agora, para que
esse crescimento lenha bases

sólidas, é necessário que se cum

pram os desafios das reformas

Precisa ver agora a cara e o corpo
dessas mudanças", defende.

"
Mudanças no campo
eleitoral têm que ser

feitas, não dá para
'

disputar outra eleição
nos termos dessa.

Esse modelo político
eleitoral está vencido

SÉRGIO GUERRA, PRESI ..

DENTE DO' PSOB

"
Ainda segundo ele, a oposição

a Dilma deverá ser "com firmeza
e sem radicalismo", atuando na

fiscalização do governo e criando
um, novo ambiente para o país.
Há também, na opinião dele, a

intenção de unir os governadores
da oposição para atuar de for - '

ma "construtiva' com o governo.
Guerra também considera funda
mental uma reforma eleitoral para
que as próximas eleições sejam
realizadas sob novo ordenamen
to jurídico. "Mudanças no campo
eleitoral têm que ser feitas, não
dá para disputar outra eleição nos

termos dessa. Esse modelo polí
tico eleitoral está vencido. Vamos
fazer isso olhando para o futuro.
Não para o PSDB, mas para o futu
ro da democracia, que foi desres

peitada agora de forma total pelo
adversário". Presidente do PSDB, Sérgio Guerra diz que opósição deve auxiliar no trabalho por uma ampla reforma política

ENTIDADE DEFENDE MUDANÇA TRIBUTÁRIA, POLíTICA E TRABALHISTA

Fiesp cobra 'reformas necessárias
estruturais."

Na área dos tributos, Paulo
Skaf defendeu mudanças, que
deem mais agilidade ao recolhi
menta de impostos e acabem
com a chamada guerra fiscal en

tre Estados. Na área trabalhista,
uma reforma que modernize as

leis vigentes desde 1940. E, final
mente, na política, o importante
é definir regras moralizadoras

que "evitem esses escândalos

que acontecem a toda hora por
aí".

Otimista com o futuro do
Brasil sob o comando de Dilma
Rousseff, Skaf disse que sempre
teve um bom relacionamento
com a presidente eleita. Mas co

brou pressa nas decisões. "Refor
ma se faz no início dó mandato",

advertiu ele. "Então, o momento

para promover essas reformas
é o primeiro semestre de 2011 ",
cobrou.

Para Skaf, apesar do apoio
que Dilma terá no Congresso, é

preciso agir rápido. Caso con

trário' mudanças no cenário

político pode ão fazer com que
a situação avorável desapareça.
Por' isso, e quer que os projetos

, de mud nças na legislação se

jam definidos logo. "Quem quer
agradar a todos não agrada a nin

guém'" afirmou.

Paulo Skaf diz
que uma das

prioridades de '

Dilma deve ser na

reformulação tributária
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PIERO RAGAZZI

Wl'� I llS

Grupo comemora dez anos

com atividades folclóricas

Presidente do grupo, Pedro Bonin espera a

comunidade para festa de aniversário neste sábado

"
Não somos do tipo
bagunceiro. Damos

muito valor à família e

ao trabalho social .'
. .

ALEXANDRE HOEPERS,
·INTEGRANTE DO GRUPO

Cano Quente foi um dos primeiros a. aceitar mulheres como integrantes . "
JARAGUÁ DO SUL

Quando o Motoclube .

Gano Quente foi fundado
oficialmente, há dez anos,
causou estranhamento
nos outros grupos do
mesmo gênero.

Isso
porque sua formação não

obedecia alguns costumes

que já eram comuns em ou

tros motoclubes - o mais forte
deles era o fato de o Cano Quente
aceitar também as mulheres no

grupo. "Servimos de piada, gar_lha
mos até apelidos entre os moto

queiros. Não nos importamos, a

intenção era mesmo criar um am

biente familiar", conta o presiden
te do grupo, Pedro Bonin.

Com o passar dos anos, no en

tanto, o estigma deixou de fazer

parte das características dos mo

tociclistas, e o clube foi crescendo.
Em 1998, quando foi fundado e

dois anos antes de ser oficializado, co, em 2002, quando 16 cestas bá
eram apenas cinco integrantes -

. sicas foram arrecadadas como taxa
- hoje, são 34 sócios, sem contar as de entrada - um quilo de alimento

famílias e filhos que sempre aca- não perecível por pessoa. No dia
bam participando dos encontros. 6 de novembro, próximo sábado,

Um deles é o contador Alexan- quando o grupo completa 10 anos,
dre Hoepers, que faz parte do grupo o ingresso será o mesmo. A intenção
há quatro anos. "Eu já andava de é contar com a presença de quatro
moto há oito anos quando conhe- mil pessoas e conseguir pelo menos

ci-o pessoal, e resolvi participar. três toneladas de alimentos para fa

Agora, nos encontramos todas as .' milias carentes.

sextas-feiras na sede e combinamos A festa, que acontece todos os

viagens frequentemente", conta o anos, já se tomouuma forma de valo
motociclista. Para ele, as atividades rizar a cultura da região. Além do jan
do Cano Quente ajudam a dími- taredo café da manhã que serão ofe
nuir um preconceito que' ainda é recidos para quem ficar no camping
comum.. 'Aínda existe, mas só em os visitantes ainda podem participar
quem não conhece o pessoal. É só ir de competições de chope em metro

.

à sede paraperceber que não somos - e tiro ao alvo, em uma referência às
do tipo bagunceiro, que só quer sa- festas promovidas pelas sociedades
ber defesta. Damos muito valor à da região. A música fica por conta

família e ao trabalho social".
.

das bandas Opala 69, Kravan,
Madame Vera e Tchê Barril. Já as

FILANTROPIA apresentações folclóricas são de

dança alemã, com o Grünestal,
A prática existe desde a primeira gaúcha com o Herança do Pam

festa de aniversário aberta ao públi- pa e húngara, com a Dúnantúl.

PIERO RAGAZZI

Grupo participa de viagens, tendo sempre motos com companheiras

. GANO QUENTE
Como se tornar integrante

Para fazer parte do Motoclube Cano Quente é preciso, primeiro, fazer uma carta de adesão.

Depois disso, o candidato frequenta a sede por um tempo' e pode viajar com o grupo. "Para
sentir como é e não entrar apenas na empolgação", explicao presidente. Quando a decisão for
definitiva, o novo'partícípante agenda uma festa de integração na sede, 'onde recebe um colete
com o brasão do grupo e se toma membro oficial.

COMEMOfiAÇP�O
Como chegar à festa

o aniversário será na Sociedade Esportiva e RecreativaAliança, que fica na rua Gustavo
Gurnz, no bairro Rio Cerro II. A sociedade fica na mesma direção de Pomerode, a 12 qui
lômetros do Parque da Malwee. Como entrada, é preciso levar um quilo de alimento não

perecível (exceto sal) ou o valor de R$ 3. Outras informações com Alexandre, no. (47) 9117-

4739, com Pedro pelo número (47) 3371-9914 ou Elsio, no (47) 8817-7372.
-

r A II
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Atividadesco�e�or.a� tur.a
Meses de novembro e dezembro serão dedicados ao fomento das artes. produzidas no município

.
. -

JARAGUÁ DO 'SUL também são promovidos pelas ocorre no Alvorada. Para se ins- V
DIVULGAÇÃO

sociedades de tiro do município. .crever é preciso entrar em conta-

o Dia Nacional da Cultura Ambos integram o projeto Revi- to pelo telefone (47) 3376:.1160.'
.

Brasileira, festejado vendo as Tradições e ocorrem no A maratona ainda inclui ci-

no próximo dia 5, será dia 25 de novembro. elos decursos e palestras sobre

patrimônio histórico documen-
lembrado até o mês de " tal e imaterial. As inscrições são

de,mbro. Programação foi iniciada. feitas pelo e-mail arquivohisto-
com o Festival rico@jaraguadosul.com.br.

r ,- '!'

E
que a data serviu de es- de Artes Visuais. A iniciativa Os eventos resultam de pro-
tímulo à realização de reuniu 30 artistas, que jetos elaborados por represen-
diversas atividades de- debateram sobre a área tantes das áreas culturais no

senvolvidas por meio da durante cinco dias Conselho Municipal de Cultura.

Fundação Cultural e do Conse- O intuito é fomentar as artes. Os
lho Municipal de Cultura. A pro-

,','
recursos provêm do Fundo Mu-

gramação foi iniciada na última nicipal de Cultura.
semana com o Festival de Artes
Visuais. A iniciativa reuniu, de Eles começam às.Bh, porém, • Kelly Erdmann

quarta-feira até domingo, cer- em locais diferentes. A aula de kelly@ocorreiodopovo.com.br
ca de 30 pessoas. Elas partici- Comandante de Marcha; voltada

Programaçãoparam de oficinas de pintura e à capacitação de quem dirige as
oferece cursovídeoarte e de palestras focadas buscas de reis e rainhas e abertura

para quem dirigeem dois temas: Curadoria e Crí- e fechamento de desfiles será no'
as buscas de reis

tica de Arte e Livro do Artista. . salão Aliança, no bairro Rio Cer-
e rainhas nas

Além do evento, dois cursos roo Já a de Gastronomia Alemã sociedades

If� WL.': �Ih/I� $� t,lfiA'7L) t: � ID1a Ur'�! � 'I@j , /,

Turismo é tema de
reuniões em Jaraguá

Seminário de turismo acontece dias 4 e 6 de novembro emJaraguá do Sul. O evento tem objeti
vo de qualificar o "Produto Turístico Cultural de Jaraguá do Sul" e reativar os roteiros "Caminhos de

Jaraguá do Sul" e "Rota de Colonização Alemã". Na quinta-feira, um Seminário de Conscientização
será realizado das 18h30 às 21h30, já no sábado a programação começa às 8h30 com Qualificação
até 12h30, e a tarde,VisitaTécnica. Todos os eventos acontecem no Salão Barg.Ainscrição é gratuita
para representantes de Sociedades deTIro, Igrejas Luteranas e Grupos Folclóricos.

PIli�qqq�O �V�IJ�b.

literatura será
debatida esse mês

Panorama Iaraguá: literatura reúne escritores jaraguaenses dias 12, 13 e 14 de novem

bro para um projeto completo que engloba difusão, formação, discussão e debate na área.
O Panorama Jaraguá tem apoio do Conselho Municipal de Cultura, Fundação. Cultural e

Sesc, além de patrocínio da Design Editora. O evento contará com debates e oficinas. As

inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail literaturanewsêgmail.corn até o dia
5 de novembro, bastando enviar um currículo.

.
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CRÔNICA
SEXTA-FEIRA SÁBAI90 ·TERÇA-FEIRA

.

Patricia Moraes,
jornalista

Charles Zimmermann, Carlos Henrique
escritor I Schroeder, .escritor

j, Q;. ·,;t, ',ii

literatura no palco

Aproxima-se
o final de ano e com ele

os vestibulares. E o Enem, que deve
rá substituir o vestibular, pois muitas
universidades já estão considerando

as notas dessa prova para admissão a uma fa
culdade.

Muita gente se prepara para entrar na uni
versidade, principalmente federal, que não é

paga. É estudar, estudar e estudar. Como são
muitas as matérias, os livros
literários para leitura obriga
tória não foram lidos, ainda,
pela maioria. E para o vesti
bular da UFSC, por exemplo,
são dez livros. Então é uma

corrida atrás de resumos, de
resenhas, de adaptações tea

trais das obras, de orelhas, de

prefácios, etc., para conhecer
um pouco de cada uma e as-

sim não perder pontos que podem ser decisivos.
O ideal é ler a obra na íntegra. Não é pos

sível conhecer o estilo, a linguagem do autor
e outras características, se não lermos o texto

; .

original. Nada substitui a obra completa. Mas

já que existem os atalhos, se eles não forem
usados como fim, podem ser ótimas dicas

para se escolher qual livro ler primeiro, para
se adquirir estímulo e poder ler com prazer.

Em Santa Catarina - e sabemos que em

outros Estados também - alguns grupos de
teatro adaptam os livros selecionados para os

vestibulares e os levam para o palco, para que

os vestibulandos e qualquer outra pessoa que
tenha interesse conheçam um pouco de cada
obra e depois leiam o texto integral.

Diria alguém: se apelarmos para as mon

tagens' resumos, etc. para ganhar tempo,
como utilizá-los para, a partir deles, ler a

obra integral? Mas é assim mesmo que de
veria funcionar. Deveríamos ler prefácios,
orelhas, resenhas, resumos, ver peças para

ter subsídios sobre a obra
e seu autor e assim poder
entrar de cabeça num livro
com mais entusiasmo e pai
xão. É muito para se esperar
de um livro indicado para
o vestibular? Nem sempre.
Há bons livros selecionados

para vanos vestibulares,
por este Brasil afora.

Mas há também COIsas

ruins, como País do Carnaval, o primeiro
e pior livro de Jorge Amado. Como já disse
a minha amiga Urda, um desrespeito para
com o amado Jorge escolher logo o livro que
ele mesmo achava o seu pior. E há também
os livros colocados na seleção para alavan
car vendas. Não sei o critério para a seleção

. desses livros, mas é importante que se co

nheça as obras, para que possamos ter uma

opinião formada sobre cada uma, nossa

própria opinião.

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com

LANÇAMENTOS

CLIC DO LEITOR

Esses dois gatinhos têm apenas dois meses, são dóceis e precisam ser adotados.
Interessados ligar para o telefone 3370-0322, com Edvalda Maria Zelindro.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.. com.br

CINEMA
JARAGuÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tropo de Elite 2 (14h20, i6h40, i9h, 2ih20

- todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14hi0, i6h,

i7h50, i9h40, 2ih30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Gente Grande (Dub) (17h, i9h, 2ih

- todos os dias)
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (15h

- todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Tropa de Elite 2 (14h, i6h30, i9h30,

22h - todos os dias)

.• Cine Mueller 3
• Garfield - Um super herói animal (Dub) (14hi0,

i5�50, 17h20 - todos os dias)
• Solomon Kane - ° caçador de demõnios (Leg)

(19h, 2ih30 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Tropa de Elite 2 (14hi0, i6h40, i9hi0, 2ih50

- todos os dias)

.• Cine Garten 2
• Atividade Paranormal 2 (l.eg) (14h, i6h, i8h,

20h - todos os dias)
• Homens em Fúria (Leg) (22h - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Juntos pelo Acaso (Leg) (16h20, i9h, 2ih20

- todos os dias)
• Piranha (Leg) (14h30 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Comer Rezar Amar (Leg) (18h50, 2ih40

- todos os dias)
• Homens em Fúria (Leg) (14h20, i6h30

- todos os dias).

• Cine Garten 5
• A Suprema Felicidade (13h40, i6hi0, i8h40,

2ihi0 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h, i5hi0,

17h20, i9h30 - todos os dias)
• Avatar: Edição Especial (2ih30 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
.• Tropa de Elite 2 (14h, i6h30, i9h, 22h

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Tropa de Elite 2 (15h20, i7h50, 20h30

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h30, i6h50,

i9hi0, 2ihi0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Juntos pelo Acaso (Leg) (16hi0, i8h50,

2ih20 - todos os dias)
• Piranha (Leg) (14h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Suprema Felicidade (13h50, i6h40, i9h20,

2ih50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (14hi0, i6h20

:- todos os dias)
• Comer Rezar Amar (Leg) (18h40, 2ih30

- todos os dias)

NOVELAS

RIBEIRÃO DO TEMPO
Joca acalma sua mãe e diz que se não fosse

Bill, ele estaria morto. Ajuricaba diz a Marta que não
acredita no depoimento de Joca. Léia pede para
Jaca sair da cidade. Ele diz que não quer. Querêncio
conversa com seus eleitores e diz que não vai se

aliar a políticos ladrões. Ari comenta com Ajuricaba
que Querêncio é uma ameaça a sua candidatura.
Joca vai até a casa de Flores e é recebido com es

panto por Fátima. Flores conversa com Joca e o faz

ligar a sabotagem do avião à Conspiração Azul. Fia
res e Nicolau conversam ao telefone sobre o fracas
so do atentado .

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

ARAGUAIA
Max revela que Vitor irá jantar com eles e Ma

nuela sugere que o pai convide Solano em uma

próxima ocasião. Mariquita critica Manuela por ter

voltado para a casa dos pais. Janaína comunica a

Nancy que vai assumir o seu namoro com Fred para
a cidade. Max pede que Vitor e Manuela trabalhem

juntos para melhorar os negócios da famílía. Sola
no visita Manuela na fazenda e se irrita ao ver a

noiva conversando com Vitor. Max diz para Solano

que mudou o seu comportamento por influência de
Manuela. Amélia foge das investidas de Max. Solano
encontra Estela dormindo em sua cama.

TI TI TI
Luisa diz a Giancarlo que Marcela é uma gol

pista e sugere que ele fique com Paulinho. Jacques
estranha a defesa de Pedro e acusa Gabriela de ser

espiã de Valentim dentro de seu ateliê, e, diante

disso, ela pede demissão. Ariclenes percebe que
Marcela está preocupada e tenta confortá-Ia. Gian
carla procura o filho e os dois acabam discutindo.
Dorinha aconselha Desirée sobre o casamento. Ca
mila passa o batom de Victor Valentim, Luti a beija e

Valquíria flagre os dois. Giancarlo surge na mansão
dos Sampaio, surpreende a tamília reunida e pede

. para ver o neto.

PASSIONE
Gerson não aceita que Fátima seja sua filha.

Agostina pede a Alfredo para ajudá-Ia a ir com Berilo

para a Itália. Berilo seduz Jéssica e os dois vão a um

motel. Totó permite que Agostina vá para a Itália se

ela deixar Dino no Brasil. Berilo abandona Jéssica
no motel. Mauro visita Melina, que afirma não se

lembrar do que aconteceu na metalúrgica. Jéssica
fica furiosa ao descobrir que Berilo fugiu. Berilo e

Agostína se preparam para viajar. Felícia decide
contar sobre o pai de Fátima para Totó. Diogo entre

ga documentos sobre Clara para Olga.
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HORÓSCOPO
. ÁRIES
"i, Cuidado com disputas no em

prego. Por outro lado, terá maior
clareza de quem são os seus ver

dadeiros aliados. Encontrará, no seu ínti

mo, a motivação necessária para sair das
dificuldades que surgirem hoje)

Invista no seu aprimoramento pro
fissional. Lembre-se de que para
estar no páreo da concorrência é

preciso ser competitivo. No campo
sentimental, pode ser difícil mostrar o que
sente. Não repita comportamentos passa
dos, isso fará você desperdiçar energias.

GÊMEOS
W I, ii 1!/' Não esconda o que sente, mas
�NI I' //, mantenha o bom humor. É pre

ciso zelar pelos relacionamentos

pessoais e de trabalho. Procure se compro
meter com o que você quer viver. Precisa
descansar mais o seu físico, faça isso já!

o foco de suas atenções vai es

\O'ln<�'''1 tar voltado para o ambiente do

méstico e familiar. Cuidado com

conflitos de interesse, mostre maturi
dade emocional. Consulte suas emoções.
Se os sonhos não estiverem batendo com

a realidade, é hora de mudar.

Atenção para evitar mal-enten

didos. Quem trabalha com lazer,
diversão ou entretenimento, não

pode se queixar da sorte. Pode enfrentar

conflitos domésticos. Lembre-se de que você
não pode resolver tudo por todos. Relaxe!

Evite desperdícios ou gastos
" t exagerados. Poderá ganhar com

.,", atividades que possam ser feitas
em casa ou até mesmo se dedicar a

um negócio próprio. No amor, terá seguran
ça do que deseja. Reforce as relações que
mantém com pessoas próximas.

LIBRA

Hoje, o bicho pode pegar, principal
mente no ambiente doméstico e

familiar. Invista no diálogo. No cam-

po afetivo, o seu autocontrole pode
ser mal-interpretado. Bom dia para dar uma

parada estratégica e meditar sobre tudo.

ESCORPIÃO
Contratempos podem tumultuar
a sua rotina. No trabalho, saberá
atrair novos recursos financeiros.

A vida amorosa deixa a desejar. Se

não for pela sua saúde, que seja para cul

tivar o espírito: busque mais recolhimento
e tranquilidade.

SAGITÁRIO

e o céu indica mudanças: vença
os desafios com garra. Algumas
perdas podem nos impulsionar a

novas aquisições. O romance trará
firmeza e lealdade. Observe se um parceiro
de vida ou negócios faz por você o que tem

feito por ele. E aprenda com isso!

CAPRICÓRNIO
Evite disputas com colegas de traba
lho hoje. O dia pode fluir com maior

facilidade se garantir o seu anonima
to. Nos assuntos do coração, as suas expec
tativas serão correspondidas. Concentre seus

esforços para manter a visão ampla dos fatos.

•

Tenha cuidado ao lidar com situa

ções ou pessoas que não conhe
ce. No romance, você terá o apoio

e a lealdade que tanto deseja: aproveite!
Evite pensamentos de crise. O que importa
criar são laços compartilhados pela fê nas

mesmas razões.

É conveniente manter um certo

afastamento de seus adversários
ou gente que discorde do seu modo

de ser. Há risco de brigas e rompimentos. O

importante é que está sensível e aprendendo
mais sobre o mundo, será um dia positivo nes

te sentido.
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Angélica.prepara
festa para Benício

Angélica está com a agenda cheia: Mesmo com

as gravações do Estrelas, sobretudo por causa da

viagem a Miami onde vai rodar os quatros progra
mas de janeiro, a apresentadora não deixa de se de
dicar a organização da festa" de aniversário de Bení
cio, que completa três anos hoje. A informação é do

blog Telinha, do Extra. A comemoração acontecerá
no domingo, dia 7, na casa da família.

Iran Malfitano continua firme e forte com

sua namorad<l:esposa E�lairne Albano; com '

,f quem est�Junto há' 'poucoi":I;ll,a'is de úm ano.

Os dois já se cohslderarn casados e preten
dem oficialiiâr a união, porém tudo deve ser

às escondidas. "Na igreja ainda não temos
vontade de casar. Mas no cartório, pode ser

que sim. Porém, isso é sópara pai e'mãe ( ... ).
,

É uma coisa nossa, não quero aquelas festas

l", giga,t)t�sca;s" diS��.i,1 aD,ao site O Fu:)�jco."

Alemão dirige clipe
- do ex-BBB Rafinha' .

Rafinha, vencedor da edição do Big Brother Bra

sil8, está gravando o CD de sua nova banda, Sonni,
que terá videoclipe dirigido pelo também vencedor,
do reality show, Diego Alemão. O clipe será gravado "

em uma praia no Rio. de Janeiro. O ex-BBB contou
ao site O Fuxico que já tem 12 faixas' prontas e está
acertando com uma gravadora, para lançar o álbum
até março de 2011.

DIVIRTA-SE

A Vaca do Compadre
- Minha vaca está doente, sô! - diz o caipira

para o compadre - Lembra quando a sua ficô doen
te? O que foi que ocê deu pra ela? '

- Eu dei um pasto especiár. - responde o com

padre - Se quiser, eu te dou o que sobrô e ocê usa

com sua vaca!
O caipira pega o pasto, agradece e vai embora.

Uma semana depois ele encontra de novo o com

padre:
- Curnpadre: ocê não vai acreditá! - diz o caipira,

triste e cabisbaixo - Eu dei o tar do pasto pra vaca e

ela ...

- o caipira começa a chorar - ela morreu, sô!
- Óia só que coincidência! A minha também, com

padre!

Demi lovato
interrompe

turnê
A atriz e cantora Demi Lovato

suspendeu sua participação na

turnê com a banda Jonas Bro
thers e começou tratamento em

um centro de reabilitação por
problemas "emocionais e físi
cos", informou osite TMZ. Uma
discussão com um integrante da
turnê - que inclui um show no

Brasil - levou Demi a buscar aju
da. Com 18 anos, Demi ganhou
fama em seriados da Disney e no '

filme Camp Rock.

Passione: Bete ficará
feliz ao conhecer neta

Quando souber que tem mais uma neta, Bete Gouveia (Fernandà Montene

gro) ficará feliz por conhecer Fátima (Bianca Bin), em Passione. Por outro lado, se

sentirá mais uma vez decepcionada com o falecido marido. É que Bete descobri
rá que Eugênio (Mauro Mendonça) deu dinheiro ao pai de Felícia (Larissa Maciel)
para que ela abortasse. Ela não abortou, seu pai embolsou o dinheiro e Gerson

(Marcello Antony) nunca soube da existência da-filha, Fátima.

Felipe Dylon quer
trabalhar como ator -

Durou pouco a separação entre Felipe
Dylon e Mariana Fusco. Eles reataram o na

moro depois de se reencontrarem na festa
da revista VIP. O cantor, que acabou de par
ticipar do seriado Open Bar, do Multishow,
está pretendendo investir também na carrei
ra de ator. "Foi maravilhoso essa experiência
como ator. 'Quero muito voltar a trabalhar
com isso", disse Dylon ao site O'Fuxico.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É' um jogo de lógica muito

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.

Sérgio A Minei,'
. .-"

Sérgio Casagrande
Sonia de' Oliveira
Tereza Schmict\:
Valdlnei S.. Kovyskí

I,

rir Ir: I.., ;;<j � ,I I II

Wilson A Juri6r�,
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Jingle Bell

Pois
é, o clima de final de ano já começa aparecer nas vitrines

das lojas de Jaraguá do Sul. São guirlandas, árvores de vários
tamanhos e tipos, e .Papai Noel. Enfeites, em geral, que reme

tem ao sonho e ao momento natalino. A tradição de decorar
ambientes com o tema estimula a criatividade da indústria e enche
de novidades as-prateleiras das lojas.

liguem
Quem esqueceu, ainda está

em tempo de cumprimentá-lo:
o piloto Dirceu Rausis foi o ani
versariante mais festejado do

domingo e vai adorar saber que
foi lembrado.

'

Pedalada
É neste domingo, dia sete de

novembro, que acontece a 2° Pe
dalada Famosa. A saída será as

10 horas da manhã, em frente a

Subway. Leve um litro de leite Lon

ga Vida e participe do sorteio de
vários brindes. a evento tem apoio
.do O Correio do Povo, Revista Nos

sa, Bike Iump, 105 FM, Supermer
cado Lenzi e Choco Leite.

NAS RODAS
• a empresário Roberto Pusilí
ganhou festa de aniversário .

na sexta - feira passada, tudo
,�

preparado pela amada Cilene
Costa. Eles reataram o namoro e

estão em fase de love total.

• Chamando a atenção de quem
,

a vê passar nas ruas da urbe
sorriso uma BMW X6 , carro de
'um empresário bem nascido.
Uma máquina! a charmoso
e inteligente empresário está

podendo ...

• Meus amigos Junqueira Ir e

sua Débora estão em contagem
regressiva para inaugurar a loja
Nóbille - Tudo em móveis sob
medida para sua casa. Fica ao

lado do Breithaupt, da Walter

Marquardt. Um gol de placa!
• Confira no site www.

moagoncalves.com.br as fotos
da noite beneficente realizada
dia 28 de outubro, na MBB,
em prol da Creche Constância

.

Piazera.

Bom lugar
Shopping Center

Breithaupt. Muita gen
te bonita saboreando o

melhor chopp e petisco
da cidade, num lugar
muito agradável para
você e sua família almo

çar todos os dias.

Dica de
quarta-feira

Curtir as delícias da
Confraria do Churrasco.

,
Quando na vida

diária o ser humano
concentra sua atenção

nas atividades que
desenvolve durante

o dia e, atento ao

seu esforço, busca
soluções para os

problemas que
se apresentam
e os resolvem,

experimenta com isso
uma grande alegria.
.BERNARDO GONZAtU PE,cm:Hr�

,

Níver

Hilário
Segunda-feira, quem re

cebeu o merecido coro de

parabéns pela estreia de
mais um aniversário foi o

gente boa Máí;Gio Milche,
da Distribuidora Marmil.
a "Patrozínho", como é
carinhosamente chamado

pela sua equipe de traba-
,

lho, pagou o bolo e soprou
as velinhas. Mil vivas!

é,' Umá moça bem conhecida e

articulada errou' de festa sema
na passada: A noite era social e o

convite pedia traje formal ...Mas,
ela foi de calça jeans e tênis. Os
"fashionistas" de plantão logo in
formaram. Coisas da vida ...
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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

Área de Gestão': Área da Informática:

ACOMPANHANTES
com todo seu PARA EXECUTIVO

Atendo homens e casais em

Jaraguá e Região. Hotéis,
motéis e residências.

* Cozinha Italiana * Excel Básico

* Solidworks Básico

* Fibras Ópticas - FCP. encanto e

simpatia

* Gerenciamento em Compras

*CIPA

-,

r.b
lt:l
co
N

U
LU
a:
Ü

ws Imóveis agora com

consultoria Habitacio 1
.

Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.!.>

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

Iniciante
19 anos

Das lAh as 18h
e 2.1.h as 23h .elina

7 9154.7091

�1
Financiamentos

CAIW'A

Rua Joaquim Francisco

de Paula, 1058.
Chico de Paula

Atendimento com
. local, hotel e motel

9922-2047

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

����.
* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade .

* Loteamentos Próprios
.... "�"

(47) 3373·34 4 I 3373-.006
Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Residencial

Monet
No Centro em

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios

.

sem suíte
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VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES,

Gameras Sansung e S_ony com

10 e 12 nega pixels váflios modelos
e cores somente R$449,OO

CameraSony
OSC-S2100 BSZ9_9;nD

, .-
'.", '

.
, ..

Note Book Acer E627 2
GB de memória HO de
320 GB Gravador de OVO
e tela de 15 �$l54BJID

Note book Acer Aspire 5_538
-

4 Gb de memória HO 2�0 GB
Tela de 15.6 LED (super fina)
Só B$1799jOO

Crédito Consignado para:
Aposentados e Pensionistas do I SS
Servidores IPúbrcos - Estaduais e Federais
(Marinha. Exército e Aeronáutica)

. Crédito Pessoal com Oéb· 10 e'm Co la

Consórcio de Moto Carro, C:ami hão, Imóve e'Serviços

Qui' amos suas dividas e você
ainda sai. co dinheiro no bolso
e para os empréstimos acima de

5.000.00, você sai com um t!D ea 'co
.

ato e
super brinde nas mãos..

(S
.

a Mp4. Ferro de passar roupa,
I.iQuidificadoo Bate � a)

c.
o

32.620,00 X 543,60 47.110,00 X 785,07 �
05 contemplações mensais i

SIMIfIL!E SEU DB�'E IVO

wwW.UlliaDCéat.Co••br

Curiculum e Entrevista

3371-8153/9186-7223
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CITROEN
'IRC OSS

VENHA FAZER
o 1iESl-DRIVE

AIS COMPLETO .

PORQUE TEM:
"- Instrumentos de�:mdioo�

{lateral e toogituttmaQ e�

"-.�de�tOO�
taro'"cd� de 1'"

'

.. "-.� ��b Cttroen11i m exdusiva

�Hif'tlike'de�1ização
sonora"� no wtante+ CO/MP3.
�.usa e para1Pod� Bluetooth

�.�diglal

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE

OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE lEGHJNOIlOGIE
CITRDÊn
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p re s as n des e ofertas!
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Contratos de aluguel
ainda geram dúvidas

"
o locador pode, a

qualquer tempo,
solicitar a devolução

do imóvel. Para tanto,
bastará notificar

o locatário, dando
o prazo de 30 dias
para desocupaçãc

voluntária

"
Vejaquaisosprincipais questionamentos de quem alugou ou quer alugar um imóvel

-

APrimeira
sensação de quem encon

tra um apartamento para alugar é de
alívio. Ainda mais se' o imóvel corres

ponde a todas as necessidades do inte

ressado, como de localização, tamanho e preço.
Mas' aí vem a segunda etapa, considerada com

plicada para a grande maioria: o contrato. Nesse

momento, tanto proprietários como inquilinos
precisam estar atentos às cláusulas e aos acor

dos firmados. As mudanças na Lei do Inquili
nato, em vigor desde janeiro deste ano, preten
diam esclarecer pontos considerados obscuros e

tornar algumas medidas mais ágeis. Mas, ainda

assim, muita gente continua tendo dúvidas so

bre os direitos e deveres das duas partes de um

contrato de aluguel.
Pelas novas regras, o locatário que quiser sair do

imóvel antes do contrato terminar terá que pagar
multa proporcional ao tempo que resta/de aluguel.
Antes, a lei não era específica sobre o assunto e por
isso, cada contrato tinha uma regra. Além disso,
quem atrasar o pagamento vai ter 15 dias, depois
de notificado, para quitar a dívida. Se não pagàr e

o juiz aceitar a ação de despejo, d inquilino terá um

mês para deixar o imóvel. Até então, esse processo
durava cerca de um ano e meio.

Para tirar dúvidas como essas, especialistas
em locação de imóveis do Secovi-Rio (Sindicato
de Habitação do Rio de Janeiro) esclareceram

questões sobre inadimplência, exigência de fia
dor e despejo, entre outros temas. Veja abaixo:

1'-;

DIVULGAÇÃO

Mesmo com a nova lei, muita gente continua tendo dúvidas sobre os direitos e deveres das duas partes de um contrato de aluguel

- Após o prazo de três anos,
o proprietário do imóvel pode
reajustar o valor do aluguel em

quanto ele desejar?
Os reajustes de aluguel de

vem observar o índice previsto
no contrato, podendo, ainda, ser

,

alterado seu valor por acordo en

tre locador e locatário. Estabele
ce o artigo 19 da Lei de Locações
que, não havendo acordo, o loca
dor ou locatário, após três anos

de vigência do contrato ou do
acordo anteriormente realizado,
poderão pedir revisão judicial
do aluguel, a fim de ajustá-lo ao

preço de mercado. Ressalte-se,
no entanto, que em se tratando
de locação residencial, estando
vencido o contrato e prorroga
do por prazo indeterminado,
se feito por 30 meses ou mais, o

locador pode, a qualquer tempo,
. solicitar a devolução do imóvel.
Para tanto, bastará notificar o lo

catário, dando o prazo de 30 dias

para desocupação voluntária. Se

não for atendida, a notificação,
caberá o despejo por denúncia
vazia ou imotivada.

- É possível romper o contra- ...

to quando, depois de alugado o

apartamento,' mobiliado, a in

quilina descobre que o mesmo

escondia mofo 'em armários?

A inquilina, diagnosticada
com enfizema, tem a seu favor

pedido médico de mudança de

local e quebra de- contrato. Se
os vícios eram ocultos acredita-

. mos que poderá entregar o imó
vel sem ônus, fundados na falta
de condição de habitabilidade
do 'imóvel. Caso contrário, se o

.

problema era de fácil percep
ção, poderá ser entendido que a

inquilina tinha conhecimento e

concordou com o estado do imó
vellocado. Havendo, no entanto,
laudo médico atestando a im

possibilidade de permanência da
locatária no imóvel, em razão de
seu estado de saúde, o contrato

poderá'ser rescindido, sem ônus,
por motivo de força maior.

.- Qual o tempo de duração
entre o pedido de despejo na

Justiça e sua efetivação?

Infelizmente não há como

prec-isar o tempo de duração de
um processo, porquanto diver
sos fatores podem interferir no

seu trâmite.

- O inquilino pode recorrer

da decisão do juiz mesmo estan

do com aluguel em atraso?

O procedi ento judicial tem

a sua dinâ ica específica e. é
democráti o. Um dos seus prin
cípios norteadores é o direito de
defesa. Por essa razão, durante
o seu desenrolar, o réu poderá
fazer uso dos mecanismos judi
ciais que são postos à sua dispo
sição, mesmo que ao final seja
condenado e tenha que pagar o

débito. O inquilino, mesmo de-

vendo' aluguéis, pode usar dos
recursos que a Lei do Inquilina
to e leis processuais permitirem.
Esses recursos podem ter efeitos
diferentes. A Lei do Inquilinato
prevê casos em que o recurso

não tem efeito suspensivo, isto é,
o recurso não impede a execução
da sentença.

- Após os 30 meses de aluguel,
pode ser solicitada a desocupa
ção do imóvel pelo proprietário
sem motivo? Qual o prazo do in-

, quilino para sair? Caso ele não

saia, é possível ação de despejo?
Quanto tempo demora para que
o despejo aconteça?

Se o contrato foi firmado por
escrito com prazo mínimo de 30

meses, após esta data (seu ter

mo) pode ser pedida a devolução
do imóvel sem alegação de mo

tivos, assinando prazo de 30 dias

para desocupação, tendo em vis
ta que o contrato estará por tem

po indeterminado. Se o inquilino

não devolver o imóvel poderá ser

proposta ação de despejo com

fundamento na chamada de
núncia vazia.

- Com quanto tempo de atra

so no aluguel pode-se. entrar

com pedido de despejo?

A partir do primeiro mês de
débito. Cabe, porém, avaliar se,

financeiramente, isto é viável.

- No caso de benfeitorias

(portão de entrada) em prédio
onde tenho imóvel alugado,
quem paga o valor da obra? Pro

príetãrío ou inquilino?

Em se tratando de aquisição
do portão, trata-se de uma despe
sa extraordinária de competência
do locador (artigo 22, parágrafo
único, "e"). Já se a despesa é para
manutenção desse portão, a res

ponsabilidade é do inquilino, por
caracterizar-se em despesa ordi
nária (artigo 23, parágrafo 1°, "d"),
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No próximo dia 5 acontece no Parque Com a crise mundial, as multinacionais
Beto Carrero seminário promovido pela. que dominam o mercado de pneus no Bra
ADVB/SC que também aproveita para en- sil, tomaram a decisão de encolher, buscan
tregar o prêmio Top de T�ri�mo para lO�m- do se proteger de eventuais prejuízos. Po
presas do Estado. O objetivo e consolidar deria ser uma decisão racional, mas como
ainda mais a posição de Santa Catarina, que o Brasil anda de caminhão, foi um desastre,
nos últimos quatro anos.foi escolhido como

o melhor destino turístico do país.

Turismo responsável .

Blusol
Esta instituição de microcrédito, que tem

foco principalmente as pequenas e micro

empresas e possui agência em Jaraguá, está
convidando os potenciais clientes para co

nhecerem as "alternativas que estãoà dispo
sição, buscando auxiliar os empresários em

seus planos de expansão.

Fábrica em

Barra Velha
A Prefeitura da Barra Velha con

tinua se movimentando para atrair

empresas para o município e as isen

ções de ISSQN, alvarás, IPTU, ITBI e

taxas diversas à Tuboflbra do Brasil ga
rantiu a instalação da mesma na locali
dade de Itajuba, no município praiano.
O investimento previsto é de R$-7,15
milhões. A empresa adquiriu imóvel
de 24 mil m- onde pretende construir
uma unidade com 3.500 m- da qual sai
rão diversos produtos de fibra de vidro,
em especial postes e cruzetas. '

Esta empresa tem sua matriz atu

almente em Massaranduba. A expec
tativa é de gerar 165 empregos diretos
e faturar R$.' 17 milhões no primeiro
ano de atividades.

Mercado Regional

Lourival Kàrsten

Faltam pneus
pOIS agora vemos a grande demanda do
nosso mercado sendo atendida por impor
tações porque as empresas nacionais não

conseguem produzir o suficiente. O foco no

curto prazo, neste caso, comprometeu to

talmente o longo prazo.

Fazendas eólicas
Praticamente 50% da ma

triz energética do país provêm
de fontes renováveis e aca

ba-se de descobrir também
a energia eólica. Em 2013, o

Brasil deverá contar com 161
fazendas eólicas e a expectati
va é de que o patamar de 20%
de toda a energia tenha esta

origem em 2020. Um dos fato
res é que, ao contrário de ou-.

tras instalações, as que apro
veitam a força dos ventos têm

poucas restrições ambientais
e existem muitas áreas onde
sua instalação é viável.

Bell'arte
No dia de hoje comemo

ra seus 23 anos de existência a

Bell'Arte Indústria de Estofados,
um dos destaques do setor de
estofados da região. Embora seja
uma empresa relativamente jo
vem, já conseguiu conquistar um

espaço privilegiado no mercado
e luta por novas instalações e .

Seminário
de turismo

Acontece no próximo - dia 25
este evento que tem como principal
objetivo o relançamento das rotas

turísticas de Iaraguá, construídas ao

redor das marcas das etnias alemã,
italiana, húngara e a rota do centro.

Estas rotas são um passeio realmen
te marcante que deveria ser reali
zado por todos os jaraguaenses, até
como forma de conhecer melhor o

município e suas riquezas. Organi
zação é da Episteme.

·1 N O I G A O O R E S"

BD (EM R$) "2,3689· 2,3710 .. -0,16
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linha Fundo PolrGeme '�RDdrigu�, intet1ft�

Julimar Pivatto
.

.

.

.. Surpreendente·. .

AclaSSificaç.ãO
do Copagril sobre o forte Corinthians não poderia ser definida por uma palavraa

não ser "surpresa". O Timão levava o jogo para prorrogação até os 19min58 do segundo tempo,
mas o time paranaense não se abateu e marcou o gol de empate e da classificação nos instantes
finais. O que levou um time com a segunda melhor campanha, que investiu pesado nessa edi

ção da Liga a sucumbir ao sexto colocado da primeira fase? Esta é com certeza uma pergunta difícil de se

achar urna resposta. Então, melhor exaltar as qualidades do Copagril, uma equipe que se mostrou bem

organizada taticamente, uriida e que soube crescer no momento certo da competição.

·1

Despedida Final
A classificação do Copagril pode ser comemorada pela tor

cida da Malwee/Cimed. Se a equipe ao menos empatar com o

Carlos Barbosa na sexta-feira, 5, os jaraguaenses terão a chance
de assistir mais um jogo de volta da decisão da Liga Futsal. Já
que os paranaenses têm campanha pior que a dos catarinen
ses. Situação que não aconteceria caso o Corinthians tivesse

.

passado para a final. Na primeira fase, a Malwee venceu o Co

pagril por 3x2 fora de casa. Na segunda, os times não se enfren
taram porque os paranaenses caíram na chave contrária.

A partir de amanhã quem vol
ta a assumir a coluna é o editor de

.

esportes do Jornal O Correio do

Povo, Julirnar Pivatto, que retorna

de férias. Para mim é sempre um

desafio escrever a Linha de Fundo
e espero que os leitores tenham

gostado. Você pode continuar con

ferindo o meu trabalho no blog
Firula de Salto Alto, no www.ocor

reiodopovo.com.br. Até a proximal .

I
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�ffjftlt'$ OU} runs (1)>7
Afim) - Clube argentino
da cidade de Rosário, que
disputa um dos maiores
clássicos da Argentina
.com o Rosário Central.

f}�Té8.A. ffJflfJ�ffli
i!lUWE {�Ii 5t�ít[)Gi) -

Equipe da cidade de
Capela (Al), que está

na Segunda Divisão do
Campeonato Alagoano.

I
I
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R. Marechal Floriano Peixoto, n° 80 - SI 4· e 5 www.rnegacred.netCentro - Jaraguá do Sul í}I;. .

(Ao Lado do Bradesco) .
,,"(47) 337D:1223 I 3370/1240

Futsal sub-17 tropeça em casa
e é segundo colocado do turno
A equipe de futsal sub-I7, Ferrari. Segundo ele, os jogadores

CEJ/Afort/Color Química/Lu- jaraguaenses têm um ano amenos

terprev/Gráfica Régis/FME, re- que os oponentes e a experiência
cebeu Q turno do quadrangular faz diferença nessa partidas.
semifinal do Campeonato Esta- "Temos condições de, ao menos,
dual no fim de semana. O time classificar para as finais", previu.
tropeçou contra Ioinville (IxI) e O returno do quadrangular semi
Blumenau (6x5) e venceu apenas final será em Blumenau de 11 a 12
Ibirama por 6x2. Com os resulta-de novembro.
dos, os comandados de Augusti
nho Ferrari ficaram empatados
em segundo lugar com Joinville,
com quatro pontos. Blumenau
foi a campeã do turno do qua-

.

drangular semifinal.
.

Agora precisará vencer o ad
versário da cidade vizinha e Ibira-

, .

ma para se classificar para o qua-
drangular final da competição.
"Os jogos são muito equilibra
dos. Blumenau ganhou da gente
no último minuto e por isso tudo

pode acontecer no returno. São

pequenos detalhes que irão de-
.
cidir as duas. vagas", considerou

Equipe precisa vencer Joinville e

Ibirama para seguir no Estadual

iO1==
jz
t
I

I
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BRASllEIRAO

Rodada promete muita emoção
Fluminense, Cruzeiro e Corinthians têm confrontos difíceis na noite de hoje
DA REDAÇÃO
O Campeonato Brasileiro
entra em seu mês decisivo
nesta quarta-feira, com oito
partidas da 33ª rodada

difícil, apesar de ser mandante.
Em Uberlândia, joga contra o São

Paulo, que ainda luta por um lugar
na Libertadores.

Três pontos atrás dos líderes, o.
Corinthians não pode pensar em

outro resultado que não seja a vi
tória sobre o Avaí, no Pacaembu,
sob o risco de ver o sonho de con

quistar um título. no ano de seu
cenrenário ir para o espaço. Ape
sar de o rival estar mal na tabela
de classificação, a dificuldade pro
mete ser grande ao time paulista,
já que os catarinenses lutam para
não serem rebaixados.

No Rio de Janeiro, no G-4, o

Botafogo passa pela mesma situ

ação do Corinthians. Enfrenta o

Atlético-GO, que não está na zona

da degola, mas que pode entrar

nela. O técnico Ioel Santana con-.

sidera os próximos jogos do Fogão
complicados. "Temos um objetivo
e estes próximos três jogos (Atlé
tico-GO, Avaí e Ceará) são impor
tantíssimos para a gente. Depois
deles, vamos ver pelo que podere
mos brigar na tabela".

Duelo dos desesperados
cer para seguir com chances de não

cair, enquanto que os gaúchos têm
o objetivo de se manterem vivos na

briga por vaga na Libertadores.
Nos outros dois jogos do dia,

Vitória e Flamengo atuam como

visitantes para continuarem longe
do drama do rebaixamento. O time
baiano enfrenta o Santos, na Vila

Belmiro, e o clube carioca joga con

tra o Ceará, em Fortaleza.

CA PEONATO BRASilEIRO - SÉRIE A
33aRODADA
HOJE
19h30 - Goiás x Grêmio
19h30 - Santos x Vitória
19h30 - Intemacional x

Fluminense
19h30 - Botafogo x AtléticcrGO
19h30 - Guarani x Atlético-MG
21h50 - Corinthians x Avaí
21h50 - Cruzeiro x São Paula

21h50 - Ceará x Flamengo
AMANHÃ
21h - Vasco x Prudente
21h - Atlético-PR x Palmeiras

'I· .

. 1�1 igtlal 49 ;32i 1 I
7

São Paulo 47 132 138 i11 45 A6 -1 :49%
.

1 i, ;! I

Atlético-PR 47; 32 1:3, 8 11436 :4'0 i:.4 ;49%
9° . Grêmio 47 ; 32 12 1119 [52:41 ! 11149%
1'0° Palmeiras 47 J3� li 14[ 7 ;39j�3 : 6 ;49% ,"

110 Ceará 43 '32 1013;,9)28:31 i -3 }448%
'12° Vasco 42 í!:gd 9.! 151, 8' b7137 ::10 '143:8%I I. I '

", . I' •

13° Flamengo 39 ; 32 8 i 1519 )35134 11 \4'0,6%
; , i \: 'j ',�- - j, ;�

14° Vitória 37 i 34 9
, 1'0113 ! 38143 -f> i 38,5%

15° Atlético-G'O 36 32 1'06 16 4348 -5 37,5%

34aRODADA
SÁBADO.
19h30 - Grêmio x Ceará
19h30 - Atlético-Gôx lnterna-'

cional
19h30 - Atlético-MG x Santos

DOMINGO

16° Guarani
17h - Prudente x Goiás

35 32 8 11 13 i 31 45 . -14 36,5% 17h - Avaí x Botafogo
� • 17h - São Paulo x Corinthians

...... odas decisivas, que pro
metem muita emoção
aos torcedores de todo o

país e mudanças signifi
cativas na tabela de classificação,
seja na briga pelo título, por uma

vaga na próxima edição da Liber
tadores da América ou até mes

mo para fugir do rebaixamento à
Série B de 2011.

Os quatro primeiros coloca

dos, efetivamente na briga pela
conquista da competição, entram

em campo.' O líder Fluminense,
com 57 pontos, encara a pedreira
de ter de enfrentar o Internacio

nal, atual campeão da Libertado-
,

res, no' Beira - Rio. Com a mesma

pontuação, mas com saldo de gols
menor (20 a 13), o Cruzeiro tam

bém tem pela frente uma, partida

Em Campinas, uma verdadeira
decisão é aguardada. Derrotados
na última rodada, Guarani e Atléti
co-MG, se enfrentam com apenas
um ponto de diferença. O clube

paulista é o primeiro fora da zona

de rebaixamento, com 35, apenas
um à frente dos mineiros.

Partida decisiva também é enca

rada por Goiás e Grêmio, em Goiâ
nia. Os donos da casa têm que ven-

CLASSIFICAÇÃO

17h - Vitória x Cruzeiro
19h30 - Flamengo x AtléticcrPR
19h30 - Fluminense x Vasco

19h30.- Palmeiras x Guarani

mll!"fJ!i:J!Il!i.r·'·U!l.ljir'!!i!íllí!!iúii'''íC!li1!iJ!jlj!ll'lJi�rIII1iMlfHI5Jj��IIII'!1T!Yl!!�fMr�'di5I!ffllfMl'l�t�m
'CiasSjfi9<l,dô�,g9pa Sul-�lÍíeripana'
Rebaixados para Série B

Líder Fluminense enfrenta o Internacional esperando contar com a boa fase do meia argentino Conca
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Na ál�(�a

Henrique ...
·Porto

TacaOCP
�

Confesso que estou curtindo acompanhar os jogos da Taça O Cor-
reio do Povo, a terceira divisão do futebol jaraguaense. Por ser uma

competição regional, é possível assistir aos jogos de equipes que nor

malmente não acompanho, como o Pirapora (foto) de Guaramirim. A

equipe rubro-anil protagonizou um jogaço no último sábado contra o

Aliança, de Schroeder. De quebra, presenciei uma atuação de gala do
atacante Mineiro. Ponteiro rápido, habilidoso e objetivo, Mineiro joga
tranquilamente em qualquer equipe da Primeira Divisão da liga Iara
guaense de Futebol. É bom os "olheiros" se atentarem.

DIVULGAÇÃO
'

Basquete campeão
Nosso basquete masculino conquistou no sábado o tricampeonato

catarinense da categoria mirim (07, 08 e 10). Na final, toda a rivalida
de entre Iaraguá do Sul e Joinville foi colocada à prova. E os comanda
dos de Rafael Mueller mandaram ver, vencendo por S3xS2 na casa do
adversário. Parábéns atletas e comissão técnica. Parabéns também ao

I

Clube Escolar Evangélico e à Mannes Mangueiras, que acreditaram na

equipe e foram recompensados. Já o feminino, foi vice-campeão esta

dual. Caiu na final diante de São Bento do Sul, por apenas dois pontos

Doze clubes?
o boato voltou com força

máxima. Agora é a vez de Aryes
Marchetti, o homem forte do
futebol em Ibirama, afirmar que
o Campeonato Catarinense de
2011 terá 12 clubes. Segundo in

formações de Daniel dos Santos,
do ótimo blog Esporte Alto Vale,
Marchetti comentou que houve

,

uma alteração no regulamento
da competição, já que agora a

CBF "obriga" os torneios esta

duais a terem no mínimo doze

equipes. Até que ponto isso é
verdade eu não sei. Confesso que
pesquisei bastante, mas nada
encontrei a respeito. Se tiver

fundamento, bom para o Iuven-
'

tus. Uma competição com doze
clubes só seria possível com os

atuais dez da Divisão Principal
e dois promovidos da Divisão
Especial, Por via das dúvidas, é
bom colocar a carroça na frente
dos burros e começar a contatar

empresas, pensar no plantel, etc.

Ficaria feio entrar pela janela e

sair pela porta dos fundos.

Torcida Molequinho
Recebi nesta semana uma

mensagem do amigo Xororó, pre
sidente da Torcida Raça Tricolor.
Nela, ele fala sobre seu projeto de
montar em 2011 a "Torcida Mo-

..

lequinho", 'uma espécie de ver

são mirim da atual. Seu objetivo
é nobre: incentivar as crianças a

torcerem pelo Juventus, ensinar
como, conviver pacificamente
com os adversários e levar alegria
para dentro dos estádios.Acoluna
é parceria desta iniciativa.

001

·PiIotosbrasileiros
querem fazerbonito
Massa e Rubinho esperam apoio 'da torcida em Interlagos

I"',·Hllffll

DA REDAÇÃO
A temporada da Formula
1 ainda não acabou para
Massa e Barrichello,
apesar deles não terem
mais chances de título.

richello (Williams) não querem
deixar escapar a oportunidade
de vencer o GP do Brasil.

-

A Ferrari já anunciou que espe
ra uma boa atuação de Massa para
ajudar o companheiro de escude
ria Fernando Alonso. "Conhecen
do ele do, jeito que conheço, sei

que haverá aquela motivação a

mais para que se saia bem. Ele vai

querer mostrar aos fãs o que pode
fazer", disse o chefe da Ferrari, Ste
fano Domenicali.

Massa confia no total apoio da
torcida para não decepcionar sua

equipe. Ii\credito que o público vai
me incentivar. No dia seguinte ao

.._ernando Alonso (Ferrari),
MarkWebber (RBR) e Lewis
Hamilton (McLaren) se

rão os pilotos que brigarão
pelo título da temporada da Fór

mula 1 a partir de sexta-feira, em

Interlagos, Mas os brasileiros' Fe

lipe Massa (Ferrari) e Rubens Bar-

do problema, vi muita coisa na in

ternet, mas houve mais problemas
com os jornalistas do quecom o pú
blico", respondeu Massa, que está
na sexta colocação e foi muito criti
cado no GP daAlemanha, emjulho,
quando deu passagem aAlonso.

Um pouco mais atrás, em dé

cimo, quem também conta com o

apoio dos brasileiros para fechar
o ano com chave de ouro é Barri
chello. "É minha corrida favorita.
Amo a cidade, as pessoas e o com

portamento dos torcedores. Pelas

mensagens que venho receben
do, eu sei que os fãs querem que a

equipe vá bem", disse.

Felipe Mas' , que foi criticado pO,r deixar Alonso passar, deseja se redimir com a torcida no GP do Brasil

Ingr ssos estão
praticamente
esgotados

Com a proximidade do evento,
os últimos bilhetes estão sendo
comercializados a'R$ 1.297. Para
o treino livre, que será sexta-fei

ra, 5, das 10 às llh30 e das 14 às

lSh30, os bilhetes custam de R$
106 até R$ 233.

Brasil praticamente todos os in- Os treinos classificatórios têm

gressospara acompanhar a corri- o mesmo valor dos ingressos de
da no domingo foram vendidos. 'domingo e também estão quase

.•• ;� .,:,:;.;.-.;; ••• -;=:;;; .. �;;;-; '';'--:'':;:':- -�- ::::- •• �; .. -;';-:;�-;.::;:;-;:-:.�;-��----;--_._--.

Uma semana antes do GP do '

esgotados. As sessões começam
às 14h e seguem até as 16h30. Os

poucos ingressos que restam po
dem ser adquiridos no site wWw.

gpbrasil.com.br.
No domingo, 7, a corrida co

meça às 14h. Ainda nãoestá con

firmado, mas as previsões me

trológicas para o dia da corrida

preveem chuva em São Paulo.
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Acidente com vítima
fatal na 8R-474

No final da tarde de segunda-feira, Aristeu Posting
acabou sendo vítima de um acidente quando passava
por um trecho entre Massaranduba e Blumenau. Na

BR-474, por volta das 17h20, umcaminhãotentoudes
viar de um carro que cruzou a pista, invadindo a pista
da esquerda e colidindo frontalmente com o cami

nhão de Aristeu. _

,

O senhor de 44 anos e o motorista do outro ca-
- ,

mínhão estavam acompanhados por um caroneiro.

Aristeu, no entanto, foi a única vítima fatal e faleceu
no local, imediatamente. Os outros três homens fica
ram feridos e foram encaminhados para o Hospital
Santo Antônio, em Blumenau.

Segundo o sargento Vilarino de Souza, da Polí-

cia Rodoviária Estadual, o caminhão de Posting ti
nha placa de Luís Alves, mas o condutor morava em

Iaraguá do Sul. O corpo foi velado na Igreja Nossa

Senhora Aparecida, na Ilha da Figueira e foi sepulta
do no cemitério da Vila Lenzi às 16h30 de ontem. A

apuração das causas do acidente e a determinação
de um possível culpado são de responsabilidade da
Polícia Civil, que deve dar andamento aos procedi
mentos necessários - até o momento, os veículos fo-

.

ram apreendidos e estão parados no posto da Polícia
Rodoviária Estadual. O acidente foi o 15° a acontecer

no feriadão, desde sexta-feira. Segundo dados da po
lícia rodoviária, foram sete ocorrências com vítima,
sendo uma fatal e uma com ferimentos graves.

Barreiras de trânsito
Segundo o relatório Polícia Militar, três barreiras

de trânsito foram realizadas em Iaraguá do Sul no dia
1° de novembro, segunda-feira. No total, 85 veículos
foram abordados - 25 naVila Lalau, 40 no Baependi e

outros 20 no bairro Três Rios do Sul.
Na Vila Lalau, a barreira foi montada na rua João

Rodolfo Florêncio Loss. Dos 25 veículos, quatro fo
ram autuados, dois foram guinchados e um teve

PREVISÃO DO TEMPO,

o CRLV recolhido. Já na Fritz Bartel, no Baependi,
10 veículos foram autuados. Outros sete acabaram

guinchados e um motorista teve a CNH recolhida.
Dos 20 veículos que foram abordados na rua Pre

feito José Bauer, no Três Rios do Sul, apenas dois fo
ram autuados e um veículo foi guinchado. O relatório

geral, com as informações do feriado, deve ser divul

gado hoje pela Polícia Militar.

Homem 'cai ,de, uma

altura de cinco metros
Na manhã de ontem, Mo

acir Michelluzzi levou um

su;§to ênqúanto :,. colhia, sei,
.mentes de Uma palmeira, no

quintal da casa de um amigo.
O acidente ocorreu por volta
das 7h45, na rua Amélio Ni
cochellí, no bairro guaramí
rense Rio Branco,

mente na coluna, na região
da bacia, e Moacir foi enca- ,

;,miQhaqo Piara qjaQ�pital Sã9 '

José, em Iaraguã do Sul.
'

,

.Segundo Maícon Ricardo .�

Prusch, bombeiro voluntário
de' Guaramirim, a ocorrência
foi uma das 'mais graves que
ocorreram no feriado, até a

aníe.deo
:,

\. etros :'do
.: ,

mer-
'

,

-

levantar Os dois braços paÍac 'gêncías médicas, os bom

segurar um dos cachos da: beiros foram. ' mobilizado�
palmeira, acabou se dese- principalmente por causa de

quilibrando. Com a queda, incêndios em vegetação. "O
o senhor de ,44 anos bateu" calor está aumernanda Tive-

, ,
,'I: ' ,:�

.

"" "
,

'i" c/," ti I ,ti 1,._ .

" ., ..'1,-' t-; .' I

;

"

a 'cabeça �rft'mn,ttoneOi, que .i
':, mos sete oCo.rrêuaias.cJ;estle'o····

estava no.chão, mas não sen- domingo passado ,(24 de ou

tiu dores por causa da lesão e' tubro), e apenas uma delas
continuou consciente. As do- foi em residência", explica o

res foram sentidas principal- bombeiro.

MAICON RICARDO PRUSCM, BOMBEIRO VOl�NTÁRIO .

"

w·
'

I

eHU\lA
fr�(') W�� j� R ,�\ II C'�l i��
IA",H ��#� ,8 "U h,,'

Tempo firme com

presença de sol entre

algumas nuvens.

Temperatura baixa ao

amanhecer com chance
de geada isolada, e em

elevação durante o dia.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 15De

MÁX: 24De

QUINTA'
MíN: 11De

MÁX: 30De

SEXTA
MíN: 13De

MÁX: 33°e

SÁBADO
MíN: 15De

MÁX: 32De

I
I
I
f

i
�,

\
\

DEZEMBRO

Céu fechado,
no fim do ano

SEVOCÊVA! PARA...

MA10SCOS1A
Dia ne céu claro e

.' "e sol
.predomlOlo u

_ :
, durante todo.o ôla, �s ,

,i temperatllras devem ,

apresentar u�a °
. '\aça-o de ate 20 C,

.

OSCI· -

com 4°C pela manlla e

24?C durante a tarde.

PRÓXIMA TACÃ
VerãO corri

pouca chuva
No verão, as frentes frias devem pas

sar por Santa Catarina com pouca ativi
dade chuvosa e deslocamento rápido
pelo Estado, e as chuvas que predomi
nam são as convectivas (chuvas de verão,
rápidas e isoladas, entre o final da tarde
e noite). Eventos de temporais e granizo
podem vir a ocorrer, mas serão menos

frequentes e menos intensos.

Segundo a Epagri/Ciram, o volu
me de chuva mensal deve diminuir
em novembro, em relação ao pe
ríodo setembro-outubro (a média
mensal ficou em tomo de 130 a 180

mrri no Estado). Entre dezembro e

janeiro, a média deve variar entre

140 e 240 mm por mês, com chuvas
mais frequentes a partir da segunda
quinzena de dezembro.

���"' (.-)-"..

�') (,;'-J.'j(-'--"'_) II;::::�",_,,,,.",,I I�;i'll"'''''';:'''
Pill'llia!mef.1lte Nlbhladll Instáve!
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,

Ato 00 SUL
.....

. 8° 27°

\
'
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MINGUA:NTEi
.

·'1
NOVA.
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Você leva
Ar-condicionado

por apenas

R$990"

PI:ómoç;6esvâ6das ate 03/U/Z010,0lIJencpM\lD!dIJ!arem os estoques nos Cona!ssionãrios��wIaiIOs bâ5irmcom.-- sólida. mie iM:Mo.. NooooGol1.OlàbI FhI." padiI5;. anollllllllS> lQ/ll. o'id. 5UUC4. com� promocional fi vista a

partmde R$l&�� ViéIfose_ eIêIriIi:as gJátis palaQNIwoGoll.Oe 1-61Pacote� Pl4+1'09) ou "'-aII.odítiollado por R$99O.oo� reteri!ntia PHI)_ .... wialllasqllllli! JIGWiIõIIft ...-mnditiaalado.. Ofertas niio cumulativas. CET para esta

�16.D6'5 ;u. Prornoção "GPS em 1Ocb.a linha zero,cpIômetro� válido enquantoduramn os estoques ou a1é 25/JI1I2mO_ Modelo GPS:: NilNepdor'GPS PIIrIid tI-8ustet {ttiI8-43lOP)_ Q.uriqoerp.m!RtUat dedesmnID anula a presente promoção. Fotos
��_vw:tomJlr..

. .

www.autoef�br Grupo Auto Elite 40 (Inos de credibirdude.. Líder de vendas da região. UNtO'VOUCSWAGEN

Caraguá Auto Elite
UmÇ1 relação de confiança

4732746000

.
.. _ .. 0-.- _ •.. _.

RUA BERTHA WEEGE N-s25 SALA 01.
EM FRENTA A ENlRADA PARA o

>

• PoARQUE IlALWEE.
..

FONE :3376-2206

RUA 28 DE AGOSTO N�469" SALA
103" EM' FRENTE AO MANNES
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

FO E :3373-4783
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3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670L:Q':.···-.;I

" .JU

o CLIENTE E ESPECIAl. VENHA-CONFERIR!

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço j

t

i

' Rua 8ernardo Dornausch; 330 � 3275�0045 ,.1
i ' ',' �, * Entraçfa Clube Atlético:Baependi "., .�, : I
',,-,-,-,'-,-,-,--,-�",,-,�,,-,,-,,�-,-,,-,,-,-,,-,,-,,-,,--,-,-,-"--"--,,-,,-,_ .. ,-,-,-,,,-,-,,- .. -,,_ .. _,,,_.. -.�,-,-,,_,._,_I
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