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Malwee/Címed estudou vídeos
do adversário, viu cobranças

de pênalti e pode até jogar pelo
empate. Time decide vaga para

mais uma final da Liga Futsal, hoje
às 18h45 naArena Jaraguá.

Doismil unos

em o Enem neste
fim esemana

AORDEM É INOVAR

Combate
dificil ·ao tráfico

de drogas
Terminal Urbano vira ponto
de encontro para usuários
e traficantes. Passageiros
pedem mais iluminação

no local. Página 7

No país, provavaimedir 'o desempenho demais de quatromilhões de estudantes no
sábado e domingo. Em Iaraguá do Sul, testes serão aplicados em cinco escolas.

Página 11

EDUARDO MONTECINO Viaturas serão
monitoradas

Frota da Polícia Militarda
região será equipada com
GPS e câmeras a partir da

próxima semana.

Página 10

Contas
eleitorais foram

finalizadas
Dos 14 candidatos

inscritos pela região o que _

mais gastou foi Carlos
Chiodini (PMDB),

RS 388 mil. Página 4

Empresas incubadas no Jaràguatec vão aos poucos conquistando o mercado com

produtos inovadores. Colhendo os frutos de uma boa ideia está Fabio Nicolas Schmidt, 24 anos.
Com dois prêmios no currículo, ele já tem na carteira de clientes grandes empresas da região ..

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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o tênis e o

jeu de paume
Roosevelt volta à

Presidência
em forma de pá, conhe
cido como "battoir" e que
mais tarde recebeu um

cabo e também as cordas

trançadas. Era o nasci
mento da raquete, uma
invenção italiana.

Com o tempo, o jogo
com a bola contra o muro

também foi deixado de
lado. A disputa foi transfe
ridaparaum campo retan

gular, dividido aomeio por
uma corda - era o nasci
mento do "longe-paume",
que permitia a participa
ção de até seis jogadores
de cada lago. Muitos reis
da França tinham no "jeu
de paume" sua principal
diversão.Aversão atual do

.esporte passou a ser co

nhecida na segundámeta
de do séculoXIX.

As teorias que tentam

explicar o surgimento do

,
tênis são inúmeras - após
séculos da existência do

esporte, no entanto, um
consenso foi criado: as

bases reais para o jogo
surgiram na França, com
o surgimento do "jeu de

paume" (em português,
"jogo da palmá'). Esse

esporte primitivo, por sua
vez, foi criado no final do
século XII.

A princípio; as raque
tes não faziam parte da

disputa - os jogadores
utilizavam as mãos nuas

e, algum tempo depois,
os membros passaram
a ser cobertos por luvas.
No século XIV; já havia

jogadores que usavam

um utensílio de madeira

No dia 5 de novembro de 1940, Franklin
Delano Roosevelt é reeleito presidente dos
Estados Unidos pela segunda vez. Ele foi o
primeiro a conquistar mais de dois man

datos - governou o país quatro vezes, e

morreu durante o último mandato. Foi
durante sua estada na Casa Branca que
ocorreram os. períodos da Grande De

pressão e a Segunda Guerra Mundial. Em
1939, foi o primeiro presidente dos Esta
dos Unidos a aparecer na televisão, mes
mo ela tendo sido inventada com Calvin

Coolidge no cargo.
Roosevelt tomou posse pela primeira

vez em um período extremamente crítico,
no quarto ano da Grande Depressão. O fato
levantava sérias dúvidas acerca da possi
bilidade de sobrevivência econômica do
Ocidente. No dia exato em que ele tomou

posse, o PIB norte-americano já tinha caído
pela metade, e mais de quinze milhões de
norte-americanos estavam desempregados.
Todos os Estados haviam fechado os bancos �
ou restringido severamente suas operações
é, no dia da posse de Roosevelt, o "NewYork
StockExchange" fechou suas portas.

Em uma tentativa de recuperar a eco

nomia durante a Depressão, Roosevelt lan
çou o que ficou conhecido como o "New
Deal", uma política que incluía uma série
de projetos como o investimento maciço
em obras públicas, a destruição dos esto

ques de gêneros agrícolas, o controle sobre
os preços e produção e uma diminuição
da jornada de trabalho. Houve ainda a im

plantação de diversas leis, entre.elas uma
que criava uma rede de assistência direta

para os cidadãos americanos, que perma-
nece em vigor até hoje.

o "jeu de paume", considerado precursor do jogo de tênis
atual, era uma das principais diversões dos reis franceses

PELO MUNDO

1 2

Inauguração de ltaipu
Em 5 de novembro de 1982 é inau

gurada a Usina Hidrelétrica de Itaipu,
no Paraná. A capacidade instalada de

Itaipu é de 12.600 megawatts. São 18
unidades geradoras de 700 megawatts
cada uma. Outras duas unidades de
vem ser.instaladas nos próximos anos.
A obra custou US$ 16 bilhões com vá
lores atualizados.

14'14

ConcRio de Constança
Em ·1414, o dia 5 de novembro foi

marcado pelo início do Concílio deCons
tança, que duraria quatro anos. Quando
o concílio foi convocado, três papas cla
mavam legitimidade. Depois das inúme
ras discussões, os participantes acabam
com a cisão na Igreja e condenam, por
heresia, JoãoWiclef, João Hus e Jerônimo
de Praga. Os trêsmorrerem na fogueira.

1

Censura à ·mídia
Neste mesmo dia, em novembro de

1937, o chefe da Polícia do Distrito Fe

deral, Filinto' Müller, impõe censura a

rádios e jornais. Filinto, que era também
político, havia participado dos levantes
tenentistas entre 1922 e 1924. Durante a

ditadura de Getúlio Vargas, foi acusado
de promover também prisões árbitrá
rias e a tortura de prisioneiros.

HE lO

Guerra
do Vietnã
No dia 10 de janeiro de
1976, o jornal O Correio do
Povo publicava uma coluna
especial na página cinco:
um relato pessoal do padre
Generoso Bogo, que havia
sido publicado originalmente
na "Tribuna do Povo", sobre
a Guerra doVietnã.
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PONTO DE VISTA.

Apagão humano de talentos
e de valores individuais

V
árias são os questionamentos que faze
mos para entenderum dos acontecimen
tos que assombram o mundo corporativo
nesta década.

Refiro-me a uma palavra-chave que pode nos

permitir entender a razão do sucesso ou do fra
casso de um empreendimento no plano global
de competitividade que de certa maneira está
relacionado a todos os setores da sociedade - o

comprometimento.
Na sua definição mais simples

esta palavra resume o que repre
senta, mas partindo para uma aliá
lise do seu significado no mundo
das organizações, po-demos ter um
entendimento mais claro sobre o

que se pode tirar como lição deste
conceito que ouvimos todos os dias
de especialistas.

É certo que estamos passando
por uma turbulência na oferta de
material humano para as organiza
ções nas mais variadas áreas e seg
mentos de negócios. Mas é preciso também com

preender que esta carência não pode ser analisada

apenas como uma questão técnica, pois é sabido

que o comprometimento também por ser alcan

çado por políticas de motivação ou programas de
treinamento e capacitação.

Em nosso entendimento, há um aspecto que
se sobrepõe quando debatemos os caminhos para
reverter este processo e melhorarmos os níveis de

competitividade.Analisando tudo o que vívencía
mos ao longo dos anos, participando da gestão de

empresas, ouvindo opiniões de empresários, de

gerentes e executivos, e trocando ideias, fica claro

que o denomina-se agora pela mídia como apagão
de pessoas se torna mais crítico se observarmos a

falta de responsabilidade de pessoas que assumem
o compromisso de co-participar de qualquer pro
cesso produtivo.

Para tentar .buscar uma resposta sobre os mo

tivos de muitos profissionais não se compromete
rem no desempenho das suas funções, levamos em

conta alguns questionamentos:
- Será o medo de assumir riscos ao se expor a

alguma atividade?
- Será a ausência de princípios básicos da

família?
- Onde está o comprometimento por aquilo que

assumiu?
- Comodismo pelas facilidades criadas pelos ór

gãos públicosna forma de auxílios?
,

Sem dúvida, se fossemos elencar ainda tería
mos muitos emuitos questionamen
tos a fazer para tentar compreender
o que se passa em muitos setores da
sociedade.

É perceptível também que em

muitas pessoas a preocupação
maior está relacionada com o su

cesso individual, sem levar em con

ta que muitos dependem desta ati
tude. Isto normalmente acontece

quando a oferta é maior que a pro
cura, porque o excesso de opções
tende a levar a um acomodamento.

Baseado nestes aspectos e por tudo que já ouvi

mos, podemos ainda associar esta falta de com

prometimento a ausência de ética, de respeito
/

a valores que são decisivos a uma boa.conduta
profissional, independente de condição social ou
do porte de um empreendimento,

Relacionamos ainda fatores como a falta de
boas práticas, principalmente em uma visão políti
co-populista ao sugerir o caminho das facilidades,
induzindo muitas vezes a uma falsa ideia de que o

melhor é sempre levar vantagem individualmente
e raras vezes pensando no coletivo.

Resta torcer para que as pessoas de maneira ge
ral amadureçam e compreendam a partir, da atual
e das novas gerações que esta concepção deve ser

. eliminada. E afirmar valores que formam a base
da pirâmide social. E assim possamos ter de volta
valores como a dignidade, a honra, aqueles princí
pios que devem prevalecer na sociedade, para jun
to com o comprometimento humano possamos
viver em um mundo mais promissor para todos.

É perceptível
também a

preocupação
com o sucesso

individual.

"

·SERVIÇO

EN MEN S

Prorrogado prazo na

Campanha de Alevinos
o prazo para encomendas da Campanha de

Alevinos está prorrogado até dia 19 de novembro.
A campanha é destinada aos, piscicultores e aos

produtores rurais de Jaraguá do Sul. A preços uni
tários que variam entre R$ 0,07 (alevino I, de 2,5 a

5 centímetros) e R$ 4 (alevinos II e juvenil, de 6 a

8 cm e de 12 a 15 cm, respectivamente). A lista de

preços pode ser consultada no site da prefeitura
jaraguaense, http://portal.jaraguadosul.com.br.

vEfeUlOS
Mulheres têm novo

curso de mecânica
_
oNúcleo deAutomecânícas de Iaraguã do Sul rea

liza de 8 a 10 de novembro mais uma edição do curso
demecânica básica paramulheres, com o objetivo de

repassar às motoristas dicas para a manutenção de
seus veículos. A atividade ocorre na Mecânica Center
Car, rua Francisco Hruschka (fundos do Posto Mime
do bairro São Luís), das 19h30 às 22h. O investimento
é de R$ 15. Informações e inscrições pelo telefone (47)
3275-7012 e pelo e-mail nucleo@acijs.com.br.

". ,
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IMAGEM DO DIA
EDUARDO MONTECINO

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

* telefone (* não serão publicados).

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

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

. EDITALDE INTIMAÇÃO
.

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

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser (em) desconhecidas, sua localiza
ção incerta, ignorada ou inacessível, ou foríem) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográfica
da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, .

tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 9779 Sacado:ADEMIRSEDRFZCPF: 612.453.729-04 Cedente: BAUERESil..VAIlDACNPJ: 03.389.867/000
Número do Título: 0150 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 15/10/2010Valor: 308,00 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9775 Sacado:ANDERSON CRISTIANOWELKE CPF: 009.848.559-80 Cedente: RMCOMEROO E SERVIçoSAUTO
ELErRICOS IlDA CNPJ: 06.153,403/000Número do Título: 3698574002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/10/2010 Valor: 114,50 liquidação após a mtimação: R$
10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 9672 Sacado: C&S IlDA CNPJ: 11.791.089/000 Cedente: MEGA REPRESENTAçOES IlDA CNPJ: 01.205.167/000
Número doTítulo: 0-4969 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASil.. SA - AGEN
OA GUARAMIRIM DataVencimento: 29/09/2010 Valor: 237,Olliquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 31,95, EditaI: R$15,OO .

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

Protocolo: 9673 Sacado: C&S IlDA CNPJ: 11.191.089/000 Cedente: MEGA REPRESENTAÇÜES IlDA CNPJ: 01.205.167/()()()
Número doTítulo: 0-4897 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASil..SA - AGEN
OA GUARAMIRIM DataVencimento: 23/.Q9/2010 Valor: 237,Olliquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99,
Dilig�ncia; R$31,95, Edital: R$15,OO

.

�t���i�:-9674-S;;..;;d�:-C&siIDACNPj:-li�79-i�õã9iõOO-llii��t�:-MEGAREPRFBENTÃÇÕf:s-iTbA-CNPJ�-Õi�205�167/000
Número doTítulo: 0-4823 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASil..SA - AGEN
OA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/09/2010 Valor: 174,01liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO
-------------------------------------------------------------------------_------------_---------------_----_-------------------------------

Protocolo: 9844 Sacado: COMERCIAL KJO IlDA ME CNPJ: 11.083.207/000 Cedente: DOCOL METAIS SANITARIOS lTDA
CNPJ: 75.339.051/000 Número doTítulo: 001651001 Espécie: Duplicata deVendaMercantilp?r IndicaçãoApresentante: HSBC
BANK BRASIL SA - BANCO MUITIPW Data Vencimento: 22/10/20IOValor. 320,02liqllldação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO

����i�-9685-�d�:-HAFERMANN-iNDuSTIüAicoMERêIo-DE-çONFEcçoESLCNPJ:0ã�i12�TioiOOÕ-llii��te: SUL-
TFXTILS/AINDUSIRJADETECIDOSCNPJ:91.409.698/000NúmerodoTítulo:1l2368-0AP�e:DuplicatadeVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASil..SA - AGENOAGUARAMJRIMDataVencimento: 17/10/2010Valor: 206,31 liquida
ção após aintimação: R$10,4O, COndução: R$32,99, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 9650 Sacado: JUUO CESAR BARBOSA lANCH. ME CNPJ: 10.514.914/000 Cedente: OESA COMERCIO E REPRE- .

SENTAÇÜES IlDA CNPJ: 81.611.931/000 Número do Título: 5612869U Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apre_sent:nte: BANCO BRAD�CO $A - AGEI;J��UARAMIRIM I?ataVencimento: 07/10/2010Valor: 810,85 liquidação após
aíntímação: R$10,4O, Conduçao: R$ 24,14, Díligêncía: R$ 31,95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 9600 Sacado: WURDES APARECIDA OSOWSKI CPF: 744.829.719-87 Cedente: KRUGER'S MODAS IlDA CNPJ:
95.866.158/000NúmerodoTítulo: 850095-9Espécie: OJequeApresentante:KRUGER'SMODAS IlDADataVencimento: 04/05/2008
Valor. 250,00 liquidação após aintimação:R$10,4O,Condução:R$ 22,76, Diligência: R$ 31,95, Edital:R$15,OO
- J _

Protocolo: 9681 Sacado: SANDRAREGINABOLDUAN CPF: 053.244.189-35 Cedente: SllMAQ S/ACNPJ: 79.922.639/000
Número do Título: 20285*001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASil.. SA -

AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/1O/2010Valor: 314,21 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
55,93, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9660 Sacado: Sil..VIAGOMESDEOLIVEIRAMECNPJ: 04.264.041/000 Cedente: OESACOMEROO EREPRESENTA
ÇÜES IlDACNPJ: 81.611.931/000Número doTítulo: 5612860UEspécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresen
tante: BANCO BRADESCO SA - AGENOAGUARAMIRIMDataVencimento: 07/1O/2010Valor: 328,26
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 31,95, Edital:.R$ 15,00
-------------------------------------------------------------------------------_-----------_-----------------------------------------------

Protocolo: 9772 Sacado:VAIDINEI DOS SANIDS CPF: 066.138.759-37 Cedente: BV LFASING - ARRENDAMENID MERCAN
TIL S/A CNPJ: 01.858.774/000 Número do Título: 00113194/09 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: CAROLINA DE
CARVAlHONEVESDataVencimento: 18/04/2009Valor: 16.254,54 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 9695 Sacado: VAIDIR MARTINS DOS SANlDS CPF: 124.914.218-01 Cedente: EMERSONWOlF BAIDINO CPF:
563.852.000-78 Número do Título: 000205 4 Espécie: Cheque Apresentante: EMERSONWOlF BAIDINO DataVencimento:
23/04/2010Valor: 2.500,00 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 9613 Sacado:VALNEIDACONCEIÇÃO CPF: 040.919.919-20 Cedente: CEUOBENHURCOMEROO DE INFORMA
TICA IlDACNPJ: 09.085.990/000 Número do Título: 42100/06 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DOBRASil..SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 15/1O/20l0Valor: 200,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

OuistaIngeHilleWagner, Interventora
" " '!. '
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cadaçãomaior,
maior a votação.
Veja a prestação de contas dos candidatos da região
JARAGUÁ DO SUL

Mais de R$ 880 mil
foram arrecadados pelos
candidatos a deputado da
região nessas eleições.

número corresponde a

soma declarada na presta
ção de contas dos candida-

...... tos do Vale do Itapocu en

tregues ao TRE (Tribunal Regional
Eleitoral), com prazo encerrado na
terça-feira. O valor somado é três
vezes menor que a prestação do

deputado federal Paulo Bornhau
sen (DEM), que declarou ao TRE
ter arrecadado R$ 2,9milhões para
a campanha da reeleição.

O deputado estadual elei
to Carlos Chiodini. (PMDB) foi

quemmais arrecadou na campa -

'

nha. Foram mais de R$ 388 mil,
sendo R$ 247mil daMime Distri
buidora de Petróleo, empresa da
família do candidato que possui
uma rede de postos de gasolina.
Para Chiodini, os números apre
sentados na prestação de contas
mostram transparência.

"O que arrecadei eu apresen
tei ao TRE. Ninguém consegue
fazer uma boa campanha com
R$ 50 mil. A dimensão dos tra

balhos', que foi além da região, e
o resultado final das urnas mos

tram o valor arrecadado é normal
e foi bem investido", comenta.

O segundo lugar no ranking
dos que mais arrecadaram foi
Dieter Janssen (PP), coinciden
temente o não eleito que ficou
mais próximo da vitória no dia,

3 de' outubro (faltaram três mil
votos). Os candidatos 'Humberto
Grossl (PPS) e Leone Silva (PT)
não entregaram a prestação final
de contas no prazo estipulado
peloTRE.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Leutprecht foi o candidato à Câmara Federal,que mais gastou e,
o mais votado, como,Chri�ara

estadual

PARA O CANDIDATO, OS CUSTOS AUMENTAM NA CAMPANHA FORA D� REGIAO
.

Jean é o federal que mais arrecadou .

I

f

1 O ranking de arrecadação dos

deputados federais segue a mes

ma ordem de votos computados
nas urnas. Jean Leutprecht (PC
do B) foi o que mais arrecadou,
com R$ 92 mil, seguido de Ivo
Konell (DEM), com R$ 89 mil.
Eles fizeram 27 mil e 20 mil vo- ,

tos, respectivamente. Airton
Sudbrack (PT) arrecadou R$ 3,4
mil e fez 3,7 mil votos. Já Carlos
Dias (PRP) declarou R$ 3 mil e
fez 1,2 mil votos.

Para Leutprecht, os números
mostram a realidade de quem

deral. "É preciso um investimen
to forte para conseguir votos fora
da região. No domicílio eleitoral,
o candidato já é conhecido, fa-

,

cilita. Mas fora, é preciso muito
mais propaganda, cabos eleito
rais. Os custos são maiores", afir-
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professor Charles Longm foi reconduzido
à presidência do Clic (Conselho de Líderes

Comunitários) pelos próximos dois anos. A
..... eleição, na noite de quarta-feira, reuniu cer

ca de 100 lideranças comunitárias, representando
23 associações de moradores com direito a voto. A

chapa única, formada por nomes de 14 associações,
foi eleita com 95% dos votos dos delegados. Pelo es

tatuto do.Clic, cada associação indicará dois nomes
ao. Conselho de Representantes, que votam nas reu

niões. O Executivo também será convidado a indicar
um representante para compor a nova diretoria.

Longhi apresentou um resumo das principais

elhori
O secretário de Planejamento, Aristides Pans

teín, participa hoje de uma reunião no DCE da

.Unerj com o presidente do diretório, Luís Fernan- ,

do Almeida. Na pauta, obras a cargo da Prefeitu
ra no acesso à universidade, como iluminação,
abertura de rua já iniciada, e reforma e ampliação
do ponto de ônibus nos fundos da instituição de
ensino. A reunião estámarcada para as 15 horas. A

imprensa foi convidada.

Interino
o engenheiro civil I.eandro Ib!'(:h foi nome

ado secretário interino de Planejamento e De
senvolvimento Urbano, na Prefeitura de Guara
mirim. O convite foi feito pelo prefeito, Nilson
Bylaardt (PMDB) na quarta-feira, em razão do
falecimento de Adroaldo Ossowski, na última
semana, então titular da pasta. Formado pela
Fura, Rech está em Guaramirim há dois anos,
com experiências acumuladas na área de proje
tos nas cidades de Blumenau e Schroeder.
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Carolina Tomaselli
u

atividades desenvolvidas no biênio 2009/2010. En
tre as quais, enumerou a criáção de três novas asso

ciações de moradores em Guaramírim, nos bairros
Tibaji, João Pessoa e no Loteamento Piazera. Segun
do ele, de agora em diante ameta é trabalharmais in
tensamente no assessoramento, promovendo curso

para formação de novas lideranças comunitárias, a
criação de um blog para divulgar os trabalhos, além
de eventos de integração como torneios esportivos.
"E vamos continuar a luta por melhorias na BR-280
e reivindicando a efetiva organização da Defesa Civil
emGuaramirim, com a participação das associações.

, de moradores", citou o presidente.

As ,o
A Prefeitura de Guaramírim encerra amanhã a

primeira etapa das audiências públicas sobre o pro
grama de pavimentação comunitária. Através dá

parceria entre poder público e moradores, 89 ruas da
cidade serão pavimentadas. O último encontro acon
tece neste sábado, às 16h30, na Escola Municipal Ur
bano Teixeira da Fonseca. Ainda não há previsão para
o início das obras, já que primeiro serão elaborados os

projetos para depois partir para a licitação.
DIVtJLGAÇÃO

Ponte
Melhorias no acesso à Rota das Cachoeiras,

principal ponto turístico de Corupá, com a inau

guração da ponte do Fischer, amanhã às 10 horas,
. Além de facilitar o trajeto dos visitantes ao parque
ecológico, a obra beneficia amais de 50 famílias re
sidentes na localidade e a produtores de banana no
escoamento da produção. A ponte emmadeira foi
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substituída por uma de concreto, de 12 metros de

comprimento por quatro de largura. Além disso, a
curva próxima à ponte foi alargada. ''Antes, ficava
difícil o tráfego de ônibus e caminhões" disse o pre
feito Tamanini, convidando toda a população para
a inauguração, no próprio local. O investimento foi
de R$ 131 mil, recursos do município.

PIERO RAGAZZI

DIVULGAÇÃO

REPASSES
O secretário de Desenvolvimento Regional, Lia Tironi, confirmou
ontem o repasse de R$ 150mil do governo do Estado para as

Prefeituras deMassaranduba e Schroeder. Os recursos serão
investidos nas áreas de esporte e infraestrutura.APrefeitura
de Massaranduba foi contemplada com R$50mil, que serão
destinados à reforma do campo de futebol Erich Rode e

implantação de uma academia da terceira idade nomunicípio.
Já a Prefeitura de Schroeder receberá um total de R$100mil,
que serão aplicados na obra de pavimentação asfáltica da Rua
Wendelin Reiner. Omontarite será pago pelo Estado em três

, parcelas, sendo que a primeira será quitada no próximo dia 19. \

ARQUIVO OCP

Deco·ro
Uma reunião de líderes partidários, na tarde de ontem, selou

. acordo sobre a votação das mudanças no regimento interno da Câ
mara de Vereadores de Blumenau. Entre as principais alterações está
a criação de um código de ética e decoro parlamentar para os vere

adores, com punições previstas para o caso de descumprimento que
podem chegar à cassação do mandato. O projeto estava previsto para
ser votado ainda ontem, e chama a atenção para um tema até hoje
não discutido pelos Legislativos da região.
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CHARGE EDITORIAL

Comecando mal
�,

� NO TERMltJAL .1.

As
declarações dadas pelo presiden

te Lula e pela sucessora dele, Dilma
Rousseff, de que é preciso aumentar

os investimentos em saúde, mas que
para isso é preciso 'mais' re
ceita, causaram um impacto
negativo na sociedade. Dilma

já mostrou que não está dis

posta a tomar a iniciativa de
recriar a CPMF (Contribuição
Provisória sobre Movimenta

ção Financeira), mas deu um

sinal claro para os governa
dores de que, se eles querem
mais verbas, terão que pres
sionar os deputados e senado
res para apresentar a proposta
no Congresso. Como a inicia-
tiva partiria do Legislativo, bastaria simples
mente que Dilma sancionasse o texto, saindo
com mais dinheiro para gastança pública e

sem receber sozinha o ônus pela medida.

Jogo político rasteiro e tradicional, porque
na verdade o que a sociedade quer é que o poder
público consiga ser mais eficiente na aplicação
de recursos. Com o governo batendo sucessi

vos recordes de arrecadação, é
difícil de acreditar que a única

opção para melhorar o sistema
de saúde seja recriar mais um

imposto em um país onde a

classe produtiva e a sociedade'
em geral já são tão sobrecar

regadas pela carga tributária.
Ao mesmo tempo em que

deu sinal verde para, que os

governadores pressionassem
pela volta da CPMF, a presiden
te eleita prometeu aumentar

o salário mínimo e o valor do
Bolsa Família. Não é com este tipo de medida

populista que o governo que assume em janei
ro vai conseguir proporcionar os avanços ne

cessários para o desenvolvimento do Brasil.

Vou VIAJAR
PRO SUL,
EO

SEN40R?

DO LEITOR

Gerenciamento de carreiraDO LEITOR

Cuidados com as
/

compras coletivas O
que' alguém que vem d� área de finanças e

de mercado de capitais tem a ensinar sobre
como conduzir um plano de carreira? O di
namismo e a incerteza dosmercados finan-

,

ceiros nos fazem ver as coisas de uma forma um

pouco diferentes do habitual. Qualquer tentativa
de antecipar osmovimentos futuros do mercado é

futilidade, ingenuidade ou, em si-

tuaçõesmais extremas, puro char
latanismo, Uma das primeiras
lições que aprendemos no merca
do é que o que realmente importa
não é o que você vai fazer, mas sim
110 que você vai fazer se aquilo que
queria fazer der errado"...

Essa visão vem ainda de en

contro aos primórdios da minha
vida acadêmica. Quando entrei
na faculdade, no final dos anos

80, era o auge da infame "reen

genharia". Aprendíamos sobre
as coisas que o mercado buscava
em um profissional. E ao mesmo
tempo assistíamos a executi
vos caí m como moscas. Eram

'aquel s executivos que haviam
feito "tudo direitinho", feito to

dos o cursos, lido todos os ma

nuais, fizeram aquilo que lhes
disseram que era certo ... De umahora para a ou

tra a realidademudou, todos ficaram obsoletos e
foram devidamente "reengenheírados",

Muitas das práticas corporativas mais popula
res vêm da doutrinamilitar. Termos como "estraté

gia" e "posicionamento" tem alta conotação bélica,
mas até a doutrinamilitar mudou. Hoje se fala em

"guerra assimétrica", onde o inimigo, não é mais

um exército organizado, e sim um terrorista em

um ambiente urbano caótico, onde não é possível
distingui-lo de cidadãos comuns e inocentes.

Saindo um pouco do front e voltando para a

nossa realidade profissional, o Brasil hoje passa
por ummomento econômico promissor. A econo

mia está aquecida, e alguns entendidos do assunto
dizem que o mercado de trabalho
também está. Estamos em uma

situação "confortável"; Talvez
tão confortável quando nos dias

"pré-reengenharia'; onde o geren
ciamento da carreira não era uma

coisa com que se preocupar.
Mas há algo, no mínimo, es

tranho no ar. Os sábios chineses

já diziam que 110 rabo não balan

ça o cachorro". O Brasil está indo
bem enquanto os EUA e a Euro

pa Ocidental naufragam, e até
mesmo os chineses começam a

apresentar sinais de cansaço. Po
.demos, muito em breve, ter um
novo "chacoalhão" por aqui. O

que vamos fazer dessa vez?
Um bom plano de carreira

para situaçõesde incerteza e con

tingências deve se apoiar em duas
coisas: uma honesta e profunda

avaliação de nossas realizações e fraquezas, e um
plano de aprendizado e desenvolvimento pessoal
que dê ênfase na versatilidade e na capacidade de

adquirir novas habilidades rapidamente.
E você? Já fez o seu plano de aprendizado?

Surge
uma nova modalida

de de compras pela inter
net. Desde março de 2010
está à disposição dos irt-

,

ternautas os clubes de compras
coletivas. A proposta é oferecer

produtos com super descontos

chegando até 90%
de economia na

aquisição de um

produto ou serviço.
O usuário é leva

do a consumir por
impulso diante de
ofertas tão tentado
ras, porém, algumas
medidas devem ser

tomadas na hora de
efetuaruma compra
tão irresistível.

Em alguns ca

sos, o serviço ad

quirido não pode ser utilizado de
imediato, é preciso ligar para o

estabelecimento para agendar a

, data em que irá utilizá-lo.
Para não cair em nenhuma

enrascada é muito importante
ler atentamente todos os termos

do serviço oferecido, todas as

condições essenciais, inclusive, o
prazo de validade da oferta.

A empresa deve cumprir rigo
rosamente com' o que ofereceu e

na forma que ofereceu, ou seja, não
pode cobrar taxas ou praticar pre-

ços diferentes dos oferecidas no site.
Há casos em que as ofertas não

são garantidas ao consumidor, e se
o negócio não se efetivar, o usuá
rio não será prejudicado porque
os sites de compras coletivas ga
rantem a devolução do dinheiro,

mas, de qualquer
forma, é bom verifi
car se esta situação
está contemplada
nos termos ofereci
dos pelo site na hora
da compra.

Se o consumidor
tiver qualquer pro
blema .em utilizar
as ofertas deverá,
primeiramente, pro
curar resolver com o

estabelecimento,' e

"
" .Umplanode

carreira deveDe maneira
geral, quando
o internauta

fica insatisfeito

se apoiar em
duas coisas:
uma honesta
e profunda
avaliação de

nossas realizações
e fraquezas; e
um plano de
aprendizado e"

desenvolvimento

pessoal.

com a compra
efetuada é
porque não

prestou atenção
aos termos
da compra.

"
se não tiver sucesso,

deve procurar os órgãos de defesa
do consumidor como o Procon.

De maneira geral, quando o

intemauta fica insatisfeito com

a compra efetuada é porque não

prestou atenção aos termos da

compra, ou mesmo, não checou
a procedência da loja virtual. É
preciso verificar se há telefone de
contato ou endereço para que o

consumidor possa reclamar em

caso de alguma coisa dar errado.

,,-

I
AndréMassaro, especialista em finanças

pessoais eautor do livroMoneyFit
KátiaMansurMurad, àdvogada
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UOl trajeto que
nãooferece
tranquilidade
Antes de chegar ao destino, usuários
do terminal podem se incomodar
JARAGUÁ DO SUL

Transporte público, na
teoria, é uma forma de .

ajudar quem mora um

pouco mais longe e não
'conta com a facilidade de
um automóvel.

Na
prática, porém, a neces

sidade de pegar ônibus

pode ser sinônimo de in-

. segurança Além de todas
as questões que envolvem o sistema
em si, o terminal de passageiros, por'
exemplo, que deveria ser composto
apenas por quem espera pelo trans
porte, muitas vezes inclui cenas um
pouco mais incômodas. O consu

mo de drogas é um dos problemas
cotidianos, facilmente registrado na
localidade. Consciente disso, a área,
que inclui também aPraçado Expe
dicionário, já é parte do roteiro das
rondas daPolíciaMilitar.

Se o uso de substâncias ilícitas
não chega a estar concentrado em

apenas um ou dois pontos, a re

gião se toma um alvo ainda maior
de vigilância por ficar próxima à
Presidente. Epitácio Pessoa, Aveni
da Getúlio Vargas e vias adjacentes.
"Conhecemos esses pontos como

os principais em questão de prosti-

tuição. Preparamos operações para
coibir a prática, mas não podemos
exigir que as garotas de programa
deixem o local", explica o 2° tenente
daPM, CarlosAugusto Sell Júnior.

Já em relação ao uso de drogas,
Sell afirma que as abordagens são

frequentes, mas é difícil resolver o

problema porque não há um tráfico
intenso, e sim um "tráfico formigui
nha", como é conhecida a prática
em pequena escala caracterizada

pela passagem "de mão em mão".

"Quando a polícia passa, todos se

dispersam e é difícil darmos fIa

grante - mesmo assim, prendemos
pequenos traficantes toda semana.

Além disso são feitas vendas peque
nas no local, apenas para que o ven
dedor possa consumir", justifica.

As punições, no Brasil, são dis- .

tintas para usuários e traficantes
- muito mais rigorosas para os últi
mos, chegando a 15 anos de reclu
são. O problema é conseguir dis
tinguir alguns casos. "Não há uma

quantidade limite, é questão de
circunstância - às vezes, estar com
apenas uma pedra de crack pode
ser tráfico, enquanto um usuário

pode ter 15 apenas para o consu

mo", esclarece.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Na verdade, sempre vejomais
pessoas pedindo esmolas.
Acredito que falta fiscalização
daPrefeitura, sempre há uso
de drogas na praça. Seria bom
revitalizar, deixá-lamais bonita.

JAIME JOSÉ lAMIN, 43 ANOS,
COMPRADOR DE MÁQUINAS

Sempre pego ônibus no terminal,
mas nunca tive problema
nenhum e nãome sinto inseguro.
Mesmb assim, percebo que há
umamovimentação estranha e

ficomeio assim.

THIAGO MAUS, 17 ANOS,
ESTUDANTE

.

Nunca cheguei ame incomodar,
mas não forammuitas as vezes

quevi apolícia fazendo rondaspor
aqui.Acho que faltapoliciamento,
segurança, deveriam passar com
mais frequência.

De dianão é tanto,mas ànoite

vejomais gente napraça,
principalmente nos cantos.Vejo
policiais em alguns dias, outros
não.Ficarno terminal sozinha, à
noite, dábastantemedo.

LUANA CÂNDIDO DElPHINO,
18 ANOS, ESTAGIÁRiA

Me sinto segurano terminal

urbano, nunca cheguei a ter
incômodos.No entanto, acho que
a fiscalização poderiaaumentar
ànoite, e cercar O terminal seria
muito bom.

VERÔNICA SOTORIVA ZANATTA,
53 ANOS, EMPREGADA DOMÉSTICAFELIPE PEREIRA, 16 ANOS, ESTUDANTE

f- JO\��.' .._ .. �." .. ,I ••• � .. :._ IO •• __ .& :J .. • ':'1.- .·.:t,· .. ··'II;,�J;J'(· -
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Portas abertas para
inovação tecnológica
Com 15 empresas incubadas, Jaraguatec fomenta empreendedorismo

"

_ JARAGUÁ DO SUL

Um espaço pára criar, inovar e,
é claro, empreender. Assim é o

Jaraguatec, Centro de Inovação
e Pesquisas Tecnológicas, que
opera desde 2004, na Unerj.

"..,

O
local acaba sendo porta de en

trada para empresas inovadoras,
que encontram na iniciativa sub
sídios para facilitar a gestão dos

negócios nos primeiros anos de exis
tência. As empresas são "incubadas" e

'

durante este período ganham estrutura,
tempo e ambiente propícios para inves
tiremem desenvolvimento de produtos
e serviços na área de tecnologia. Ainda
incubadas, começam a dar os primeiros
passos rumo ao mercado e, depois de
maduras, são "graduadas".

De acordo com o diretor da institui

ção, Victor Danich, atualmente 15 em

presas estão incubadas no Jaraguatec.
Todas desenvolvem produtos e serviços
tecnológicos, como softwares, sistemas
eletrônicos para aplicações automotivas
e industriais, ou pesquisas nas áreas da
mecatrônica, Outros dez empreendi
mentos já foram graduados pelo Iara
guatec e seguem atuando no mercado.

O tempo médio da incubação va

ria entre dois e quatro anos. E além do

espaço .cedido, o Jaraguatec facilita o

acesso dos empreendedores aos editais
de pesquisas científicas e tecnológicas,
oride é possível pleitear recursos de go- ,

vernos ou entidades para que ideias ino
vadoras saiam do papel.

-'

TECNOVALI SERA
INCENTIVO A MAIS

Com a implantação do Tecnovali (Par
que Tecnológico e de Inovação da Região
de Iaraguá do Sul) que deve ser instalado
no bairro Estrada Nova em terreno cedi
do pela Prefeitura, os empreendedores do
Jaraguatec terão um incentivo a mais. De

pois de incubadas, as empresas poderão se

instalar no Parque 'Iecnológico sem perder
o vínculo com o meio acadêmico, outra

,

vantagem que estimula a pesquisa e a tro

ca de conhecimentos. "O Parque Tecno

lógico é como um condomínio, mas para
empresas somente com o foco em tecno

logias inovadoras. A incubadora formata
essas empresas, ajuda a desenvolver seus

negócios e quando elas se formam, elas se

concentram no parque", explicaDanich.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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,
o Parque Tecnológico vai
gerar renda e emprego.
E vai permitir que os

empreendedores fiquem
aqui na região.

VITOR DANICH, DIRETOR
DO JARAGUATEC

FOTOS EDUARDO MONTECINC

Incubadora está de portas abertas para empreendedores com ideias inovadoras, segundo o diretor do projeto, Victor Oanich

, SINAPSE ESTÃ COM INSCRiÇÕES ABERTAS ATÉ DEZEMEBRO

Ideias inovadoras valem R$ 50 mil
Hora de tirar do papel aquele proje

to inovador e tão sonhado. É que estão
abertas as inscrições para o edital "Si

napse da Inovação". Iniciativas relacio
nadas a áreas como eletroeletrônica,
tecnologia da informação, robótica e

.mecatrôníca podem receber R$ 50 mil

para serem definitivamente colocadas
em prática.

E para quem tem vontade de con

correr ao subsídio, mas não sabe como

proceder, um evento está agendado

para o próximo dia 17, às 18h45 no au

ditório da Unerj. Qualquer pessoa in
teressada em concorrer no edital pode
participar do encontro, que servirá

para orientar os candidatos sobre os

processos de inscrição. "É um evento

técnico, para esclarecer dúvidas sobre
o edital em si", destaca Danich.

Segundo ele, no ano passado sete '

trabalhos inscritos por pesquisadores
da região Norte catarinense foram agra
ciados pelo prêinio. Desses, quatro são

de empresas incubadas no Jaraguatec.
Muitos dos projetos contemplados pelo
Sinapse acabam se transformando em

produtos com viabilidade de comercia

lização no mercado.
O "Sinapse da Inovação" é finan

ciado pelo Ministério da Ciência e

Tecnologia e pelo governo estadu
al. As inscrições encerram em 17 de
dezembro. Outras informações estão
disponíveis no site www.sinapsedai
novacao. com.br.

Incubadora
conta com

15 empresas.
Ideias
inovadoras são
incentivadas .
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CAENVS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
OS produtos desenvolvidos pelo

doutor em engenharia elétrica, Carlos
Educardo Viana, 41 anos, ainda estão

em fase de testes e funcionam como

protótipos. Mas possuem grande apli
cação no mercado e podem ser solu

ções para empresas e até mesmo re

sidências, Juntamente com um sócio
e com um colaborador, o engenheiro
estuda a viabilidade de um novo pro
duto. no segmentó de automação ir�
dustrial sem fio. A ideia é promover
a "comunicação" de sistemas, elimi-

.

nando os custos e os inconvenientes
dos fios. "Pode ter aplicação na área
de automação industrial e até resi
dencial. Esses sistemas podem ser

utilizados em redes de alarmes ou de

prevenção de incêndios, por exemplo.
Seria um equipamento mais caro, mas
com custos de instalação' e manuten
ção bem baixos", sugere o pesquisador
que recebeu dois prêmios, entre eles o

Sinapse, como estímulo para colocar
seus· projetos em prática.

Carlos estuda .viabilidade de
sistemas de automação sem fios

NEGÓ I

Criatividade queganha omercado
Produtos e serviços.prestados por empresas incubadas no projeto conquistam esp�ço

'�. ,

fOLlOW BP
Prestadora de serviços na ãrea de

tecnologia da informação, a empresa
incubada no Jaraguatec desde maio
deste ano, tem como principal foco
a análise e desenvolvimento de síste
mas computacionais. A organização
presta consultoria para pequenas,
médias e grandes corporações, além
de promover treinamentos e gerencia
mento de projetos.

Sigmundo Preissler Junior, 29 anos,
com formação em computação e mes- .

tre em engenharia elétrica, um dos só-
.

cios do negócio, conta que encontrou
na incubadora espaço para empreen
der. "Vi que é uma área cornboas opor
tunidades, e que faltam profissionais
capacitados. Estando incubada, a em

presa tem vantagens como a redução de
custos e a troca de conhecimentos com
o meio acadêmico e com os próprios
colegas também incubados", comenta. Para Sigmundo Junior, incubadora ajuda a reduzir. os custos iniciais da empresa

VOXTER
Idealizada por três sócios e hoje com um colaborador,

aVoxter oferece soluções em manutenção industrial. De
acordo com um dos proprietários, o engenheiro mecâni
co Andrio LuisAngeoletti, 30 anos, os produtos e serviços
desenvolvidos na incubadora surgem a partir da obser

vação dos próprios empreendedores, que já atuaram na

área de manutenção em grandes empresas da região e

conhecem as necessidades do segmento.
Uma dasapostas da empresa é oVibscope, equipamen

to capaz de monitorar a vibração de motores elétricos e

identificar eventuais problemas nomaquinário. "Pensamos
em soluções que ajudam a conservar asmáquinas, otimizar
amanutenção eprevenirproblemasmaiores. Éumproduto
inovadorpela redução de custos e por ser nacional", resume.
O empreendimento também recebeu recursos de edital de

pesquisapara subsidiar suaviabilidade.

JARAGUÁ DO SUL

Tecnologia; conhecimento
e persistência. Essa
combinação resulta em

produtos e serviços
inovadores, criados por
empresas incubadas no

Jaraguatec.
ada vez mais, os empre
endedores tecnológicos
se dedicam a soluções que

..._ atendam as necessidades
das empresas da região, e da co

munidade em geral, e começam
a ganhar visibilidade e mercado,
mesmo em fase de incubação.

Conheça algumas empresas
incubadas e saiba o que elas pro
duzem para ganhar espaço no

mercado.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.coll_1.br

Engenheiro desenvolve equipamento
capaz de medir vibração de motores

Fabio já comercializa o produto desenvolvido
na incubadora para empresas da região

:, 'l tUf INSJRUMENtAQÃO
'

Apesar da pouca idade, o

acadêmico do curso 'de enge
, nharia ..élétrica da U.t1erJ, Fa�
bio Nicolas Schmidt, 24 anos,

já possui um currículo de dar

inveja. Vencedor de dois prê
"

mios Sinapse da Inovação, ele
também é proprietário da LHF

Instrumentação". onde, jun
tamente com 'd.oi§ sócios, de-

f" .Ó« ,!/,'_ ;,,'1
0'0 :','1'/'''# ',' ,

,/
.,I' ..t:'.,1

senvolfê 'produtos iinovadqres.
No ano passado, o' projeto de

, um RRG - GSM, aparelho que
,

'a"t,â:e
" 'I

quinas, foi contemplado pelo
edital do Sinapse e neste ano :

",.o ,produto já �,cotnercü:,tlizado ",

pela empresa. Foram dois anos
de pesquisa e testes, que agora
começam a render visibilidade
ao jovem'profistsional."Já estou
comercializando meu produto
para, empresas grandes como

.

ai,11�lweei, {?Q;. exe�pl<>:f Pen
so etn sair da:'incutiadora com

mais força. Pretendo continu
ar nesta área ampliar minha

�a
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Viaturas da PM serão

A
partir da próxima sema

na, 25 viaturas policiais
de Iaraguá do Sul serão

equipadas com câmeras.
Mas esta não é a única novidade a

ser implantada nos próximos dias:
os cerca de 60 veículos que fazem

parte da frota da corporação' no
Vale do Itapocu passarão a ser mo

nitorados com GPS, garantindo
mais eficiência ao policiamento
ostensivo.

O comandante interino do 140

Batalhão da PolíciaMilitar, Rogério
Vonk, comenta que as câmeras írão

gravar o trabalho nas viaturas de

radiopatrulhamento. "Através das

imagens vamos verificar se a ação
dos policiais nas abordagens de ro
tina foi adequada e como o cidadão
se comportou", ressaltou.

Cada uma das 25 unidades, que
serão implantadas nos para-brisas
dos automóveis, custará R$ Ll.mil
e os recursos vêm através de uma

parceria entre a corporação jara
guaense e a Prefeitura.

Já o GPS vai garantir o rastrea

mento 24h das viaturas usadas em

serviço. O equipamento irá trans

mitir, através de um programa de
internet, informações sobre o iti
nerário realizádo pelas viaturas.
Além de controlar o deslocamento,
o aparelho também ajudará em si

tuações de emergência, quando a

comunicação via rádio-transmis
sor ou celular estiver prejudicada.

Como o dispositivo ficará in

terligado com sensores instalados
dentro do carro, ele também vai
auxiliar na manutenção dos veícu
los. "Dessa forma poderemos saber
se o motor está muito quente, se a

viatura se envolveu em algum aci
dente ou se tem algum tipo de pro
blema", destacou.

Conforme Vonk, os equipamen
tos também irão ajudar na apuração
de inquéritos policiais gerados a par
tir de denúncias de moradores sobre

possíveis ações da PM. "Essa tecno

logia vai dar mais transparência ao

nosso trabalho", acrescentou.

I
• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

o CORlrnIO no povo • Sexta-feira,5 de novembro de 2010

"
Essa tecnologia
vai dar mais

transparência ao
nosso trabalho.

ROGÉRIO VONK, COMANDANTE
INTERINO DO 14° BPM

"
/

ARQUIVOOCP

monitoradas e rastreadas
Implantação de câmeras e GPS deve começar na próxima semana
JARAGUÁ DO SUL

Elas até podem passar
despercebidas aos mais
desavisados, mas serão
aliadas no trabalho da PM.

Câmeras serão instaladas nos para-brisas dos veículos e gravarão o trabalho executado pelas viaturas de radiopatrulhamento

IMPLANTAÇÃO DOS RASTREADORESCOMEÇOU EM SETEMBRO

Investimento é de R$1,3 mi
A implantação de GPS nas

viaturas da PM começou a ser

realizada no Estado em setem
bro deste ano e é uma iniciativa
da SSP (Secretaria de Seguran
ça Pública) em parceria com a

Senasp (Secretaria Nacional de

Segurança. Pública). De acordo
com o coordenador do sistema
de radiocomunicação da SSp, La
erte Lauro Marques, o objetivo é

implantar o aparelho nas quatro
mil viaturas existentes em Santa
Catarina até fim do ano.

O investimento na iniciativa
será de R$ 1,3 milhão. Segundo
ele, todos os veículos oficiais da
SSP

.

devem receber os equipa
mentos. Além da Polícia Militar,
os outros órgãos contemplados
com o projeto são: Defesa Civil
do Estado, Polícia Civil, IGP (Ins
tituto Geral de Perícias), Deap
(Departamento de Administra

ção Prisional) e PRE (Polícia Ro
doviária Estadual).

Segundo Vonk, GPS serão instalados
em 100% da frota regional

FALECIMENTOS
• Faleceu dia 24/10 às 23h o Sr. José de SouzaBastos com idade de 55

anos, o sepultamento foi realizado dia 25/10, às 16 horas, saindo o féretro

da igreja evangélica vinda de Jesus no bairro Três Rios do Norte, seguindo
após para o cemitério municipal de Mafra.

• Faleceu dia 24/10 às 23h50 a Sra. Adelia Forlin Leone com idade de 70

anos, o sepultamento foi r:,ealizado dia 25/10, às 17h30, saindo o féretro da

capela mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o cemitério municipal da
Vila Lenzi.

• Faleceu dia 25/10 às 4h50 o Sr. Baldoino Mulverstet com idade de 69

anos, o sepultamento foi realizado dia 26/10, às 10 horas, saindo o féretro

da igreja são vendelino, em Schroeder, seguindo após para o cemitério

municipal de Schroeder.
.,

• Faleceu dia 25/10 às '21h30 o Sr. Marcionei Fernando Maria com idade

de 35 anos, o sepultamento foi realizado dia 26/10, às 16 horas, saindo
o féretro da residência na rua exp. Ewaldo Schwaetz, 572, bairro Amizade,
seguindo após para o cemitério municipal do centro.

• Faleceu dia 26/10 às 5 hs o Sr. Onadir de Oliveira Motta com idade de 80

anos, o sepultamento foi realizado dia 27/10, às 16 horas, saindo o féretro

da capela mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o cemitério municipal
do centro.

,
l
I

• Faleceu dia 26/10 às 8h55 o Sr. Laudelino Bettoni com idade de 80 anos, o

sepultamento foi realizado dia 27/10, às 10 horas, saindo o féretro da residência

em 10 Braço, Massaranduba, seguindo após para o cemitério São José.

• Faleceu dia 26/10'às 10h30 o Sr. Hiroaki Umetsu com idade de 63 anos,

o sepultamento foi realizado dia 27/10, às 17 horas, saindo o féretro da

capela mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o cemitério municipal da
Vila Lenzi.

·�aleceu dia 28/10 às 4h o Sr. Josias Bomfim Lizi com idade de 29 anos, o

sepultamento foi realizado dia 29/10, às 8 horas, saindo o féretro da Igreja
Evangélica Assembléia de Deus, em três rios do norte, seguindo após para o

cemitério de Nereu Ramos.
.

• Faleceu dia 28/10 às 7h50 o Sr. Odroaldo Otavio Ossowski com idade

de 62 anos, o sepultamento foi realizado dia 29/10, às 10 horas, saindo o

féretro da camara municipal de Guaramirim, seguindo após para o cemitério

munlclpaltíe Guaramirim.

• Faleceu dia 28/10 às 9 hs o Sr. Justino Leocadio de França com idade

de 67 anos, o sepultamento foi realizado dia 29/10, às 8 horas, salnco o
féretro da capela mortuária Maria Leier, seguindo após para o cemitério

municipal de Araquarl.
• Faleceu dia 28/10 às 16h30 a Sra. Valmira Mara de Souza Henning com

idade de 49 anos, o sepultamento foi realizado dia 29/10, às 16 horas,
saindo o féretro da capela mortuária da vila Lenzi, seguindo após para o

cemitério municipal da Vila Lenzi.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Enem avalia doismil estudantes
E'I'"

Participantes respondem às questões 'das provas, neste fim de semana, em cinco instituições
JARAGUÁ DO SUL

As tardes deste sábado
e domingo serão de
muita concentração
para milhares de futuros
acadêmicos.

/'

m todas as partes do país,
mais de quatro milhões de
estudantes dedicam o fim

.....de semana às provas do
Enem (Exame Nacional do Ensino

Médio). Apenas no Estado de San
ta Catarina, as questões chegam às
mãos de 84.529 pessoas. Coorde
nada pela Gerência de Educação
da SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional), a avaliação reú
ne quase dois mil jovens em cinco
entidades educacionais de Jaraguá
do Sul. Na cidade, os inscritos pu
deram escolher entre a Unerj e as

escolas Giardini Lenzi, Roland Dor
nbusch, Abdon Batista e Valdete
PiazeraZindars. JáemGuaramirim,
o ponto de encontro é aUniasselvi.

Criado em 1998, o Enem con

sidera o desempenho dos alunos

que concluem a escolaridade
básica. AléIIÍ disso, ele é utiliza
do como porta de entrada para a

faculdade. Sabendo dessa impor
tância' Larissa Lunelli, 17 anos,
se diz uI11 pouco nervosa ,nesses

'Salve o rock'
para (\judar
o Curupira

Seis bandas vão ditar o volu
me do som ambiente do Curu

pira Rock Club, amanhã. A partir
das 20h o reduto underground
de Guaramirim recebe a Rota de
Saloon, The Fun, LeftOver Soup,
Porthos Bar, Hades e Burning
Road. Elas integram o projeto
'Salve o rock'. A ideia dos or

ganizadores é reunir o máximo

possível de público para garan
tir a continuidade da casa.

Por isso, os ingressos indivi
duais custam R$ 10 e os casais

pagam R$ 15. Já quem aderir à
iniciativa desembolsa R$ 50,
porém,' tem direito a 20 aces

sos a serem utilizados até ju
nho de 2011.

A programação do Curupira
ainda' conta com shows marca

dos para hoje, às 20h. Do palco,
a plateia vê emanar a música do
ACIDC e do Led Zepppelin.

dias que antecedem o momento

do exame. A garota pretende in

gressar no curso de Medicina da
UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina) e vai utilizá-lo
como um ensaio ao vestibular.

I/OS candidatos não
podem levar nenhum
aparelho ,Ietrônico,
'relógio e' nem boné".

i;)ENIRATEKE,GERENT
iii DE' EOU(AÇÃODA SOR

Por isso, não pode esquecer das'
regras estabelecidas pelo Ministé
rio da Educação. Quem participa
'deve lembrar que os questionários
são entregues às 13h. Os candida
tos precisam chegar 30 minutos
antes portando documento de
identidade, cartão de inscrição e

caneta de cor preta,mas com a em

balagem transparente.
O Enem é composto por qua

tro grupos de perguntas objetivas
e uma' proposta para redação. Os
assuntos englobam as matérias
de Língua Portuguesa e Estran

geira, Artes, Educação Física,
Matemática, História, Geografia,
Filosofia, Sociologia, Química, Fí
sica e Biologia.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Inscritos no Enem devem chegar com, pelo menos, 30 minutos de antecedência ao local das provas

Sede do Serviço Social do Comércio fica na rua Jorge Czerniewicz

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - sc

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que' se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 174/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E QUADRO DE COMANDO PARA EXECU

çÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ETA SUL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 05/11/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 19/11//201014:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Mene

gotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.sarnaejs.corn.br. Esclarecimentos adicionais poderão
ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100,

Nelson Klitzke

Diretor Presidente

Música, dança, cinema e
arte visual estão no Sesc

JARAGUÁ DO SUL
O mês de novembro começa

movimentado no espaço habi
tado pelo Sesc (Serviço Social do
Comércio), em Jaraguá do Sul.
Até o próximo dia 14, domingo,
a entidade serve de palco para
seis programas. Eles privilegiam
o público que aprecia a música,
as artes visuais, a dança contem
porânea e o cinema.

Abrindo a sequência de even
t08, ontem, o teatro assistiu ao

filme 'Marés, nossa história de
amor'. No fim de semana, po
rém, amaratona continua com o

espetáculo Autorretrato. A apre
sentação tem duas sessões mar

cadas para as 18h e às 20h.
Na quarta-feira, lO, a plateia

acompanha o resultado do pro
jeto 'Pretexto Contemporâneo',
na Galeria do Sesc, às 20h. Antes,

,

ainda ocorre amaratona do 'Esco
la vai ao cinema', às 10h e às 15h.

Já na �l!�t��f���, V, acontece o
.

Cinesesc com a exibição do longa
metragem 'Brava gente brasileira'
A classificação etária é de 16 anos.

No sábado, 13, a Biblioteca Pú
blicaRui Barbosa, naAvenidaGetú
lio Vargas, abriga mais uma edição
do 'Sonora Brasil'. Dessa vez, quem
assume o tablado é o Conjunto
GYN Câmera, de Goiânia, com a

montagem 'A obra de Claudio San
toro e Guerra Peixe'. Os ingressos
custam R$ 1. Comerciários pagam
apenas R$ 0,50. O restante dos
eventos tem entrada franca.

Para finalizar a programação
especial, no domingo, 14, o Sesc

abriga o Palco Giratório com o

espetáculo 'Agreste'. Outras in

formações podem ser obtidas

pelo telefone (47) 3275-7800.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE

largue o papeis
e vá brincar.

Evolucão feminina
.3

última eleição colocou umamulher na Presidência da Repú
blica. Sem questionar. o que ela virá a fazer tendo nasmãos o
controle do país, o fato de Dilma ter chegado a tal posto me

deixou pensando em como as mulheres vêm conquistando
lugar ao sol. Cada vez mais elas alçam voos mais altos. E isso não é

disputa. Muitos homens já entenderam a capacidade igualitária entre
os sexos. Mas ainda há um grande número de homens preconceitu
asas. E são, geralmente, esses preconceituosos que acabam ficando

para trás e perdendo lugar para uma mulher. Mesmo assim, um viva
às mulheres lutadoras e aos homens conscientes da nossa luta. E Dil
minha ... Por favor! Sejamulher comM maiúsculo, ok?

Contabilidade

lP1mf_rJâl_
Q:J�
�

'www.�,tJaIil1IJbr

�41 Desde 1918

No espetáculo Improvável, que esta
rá na Scar na próxima segunda feira.
Gente! Os caras são sensacionais, uns
verdadeiros gênios do improviso. Sou
fã deles desde o primeiro videozinho
que assisti noYoutube (Você disse ... pi
poca?). Elídio, Daniel e Anderson: pro
gramaço para ninguém botar defeito.
Liga e se informa: 3370-6488 ou 3275-
2477. Se joga na gargalhada, meu bem!

OTRl O + OTRl V
EM 8l.IscA EtA :1iiDePE�HCfA .....

aMN=l!�SE�
� weSTOU 6111M.. .JÁ ERA
IHCIAA ge SAR IDE CASA; TER

'

.MEU CMTO. i!III..iSCAR 'MINHA
�.JÃ1EHHO
30 NOOS MiG., SEI lfIfE. 'IRAR

,

....-roBEME.. ...

ECA! ABANDONA
Esse negócio de gastar dinheiro
em baladas furadas. Chega de
sair o fim de semana inteiro, em,
festinhas sem graça que te fazem

chegar em casa e exclamar: "não
acredito que gastei meu dinheiro
num programa desse!". Seguinte,
chuchu: saia menos e invista em

programas realmente bons. Bons
restaurantes, teatro, shows, etc.

,

Abandona o desperdício de mo

ney e energia.

�XlE ,üA"If"llt.A. O.-_ , IYV"U"""'"

PAI VIR AQUI AGORA
MESMO!!!

DIVÃ COM KÁTIA EGER

EU SOU: fotógrafa há 15 anos.

Fotografia é minha paixão, porém
em primeiro lugar vem meu filho
Arthur e o maridão Ivan. Sou uma
pessoa muito sincera. Carinhosa
com as pessoas que me cercam,
mas sei ser grossa com a mesma

intensidade com as pessoas que
me magoam. Sei retribuir muito
hem um favor, mas não espero
nada em troca quando faço um.

NA MINHA BOLSA NÃO FALTA:

agenda e carteira. QUERIA QUE O
MUNDO: não existisse mais fome é guerras. DESEJO QUASE SECRE
TO: penseimuito e realmente não tenho. NÃOVIVO SEM: câmera foto

gráfica. APLAUSOS PARA: meumarido, que nesses 15 anos sempre me

apoiou nessa profissão mesmo que isso tenha lhe custado alguns finais
de semana sozinho. VAIAS PARA: os políticos. DESNECESSÁRIO É: falar
mal de uma pessoa para poder crescer com isso. UM FILME:Sempre ae

seu Lado. UM ENDEREÇO VIRTUAL: em construção (www.katiaeger.
blogspot.com). UM LUGAR PARA COMER: restaurante Xangai Food.
O QUE BEBER: muita água. O QUE FALTA NOS HOMENS: talvez
um pouco maturidade, romantismo e aquela força de vida que toda
mulher tem, mas não vamos generalizar. O QUE SOBRA NAS MU
LHERES: língua comprida. SONHO DE CONSUMO: novo Uno. UMA
DIVA: minha mãe, quando crescer (kkkk) quero ser igual a ela. NA

, TPM EU: fico loúuuuca, é melhor nem falar comigo. A FÓRMULA
DO AMOR É: o amor mesmo não é paixão, amor para mim é todos
os dias chegar em casa e ter com quem conversar e contar como foi
o dia, é falar besteira até doer a barriga de-tanto rir, é dormir abra
çadinho sem pensar só em sexo, é viyer com essa pessoa até ficar
bem velhinha e mesmo sendo gordinha ou com algumas ruguinhas a

mais saber que ele quer você ao lado dele também.
'

LORD, CAFA RESPONDE:
P: Cafa, tenho várias dúvidas sobre relaciona- R: Muito bem, leitora, vamos às respostas: 1: Sim,

mento, mas farei apenas três perguntas: 1) Na ba- elas chamam a 'atenção e o homem vai muito pelo
lada, os homens preferem as mulheres de mlnls- que vê, pelo menos no primeiro momento. 2: Tem
saia e decote? 2) No namoro, os rapazes preferem que ser um pouco de cada uma. Um equilíbrio entre
as tímidas ou as espoletas? 3) No casamento, os , a certinha e a levada. 3: Os homens gostam das mu
homens gostam das mulheres que comandam ou Iheres que têm opinião própria e doçura. Aquelas que
das que obedecem? caminham ao lado. Nem atrás, nem na frente.

�F�'
1fjJfJfliJlJ

!A'�
fl!'�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 Variedades o CORREIO DO POVO • Sexta-fetra.f de novembro de 2010

I(ellyErdmal:mi
jornalista

SÁBADO"
CRÔNICA

TERÇA-FEIRA " QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
LuizCarlosAmorim,
Escr:itoree(Jitor

Patrícia Moraes,
jomali�ta

Carlos Henrique
Schroeder, escritor

·Quase Iá. ..

H
á anos escuto que a vida começa
aos 40. Sempre achei estranho e me

perguntava: então ainda não nasci?
Pois ainda não estou lá, estou nos

36 e lá vai. Quando falo de minha idade mui
tas pessoas me perguntam: você ainda não

tem filhos? Nunca foi casado? Costumam me

perguntar como se meus 'ombros estivessem
mais pesados; culpa por não ser casado, ou
nunca ter dividido a cama ou

por ainda por não ser pai.
Sinto-me um menino,

um guri. Talvez ainda não
tenha caído a ficha, mas

juro que me sinto exata

mente igual. Não estou com
nenhuma crise por estar

próximo da meia idade.
Sou apenas isso que sou e me resumo a isso.

Tempos atrás, um amigo armou um daque
les encontros para ver se rendia algo. Ele
com a namorada de um lado da mesa e, do
outro lado, eu com uma amiga do casal que
até então não conhecia. A amiga esperava
que eu partisse para aquelas frases contan
do vantagens. Fiquei ali, não contando mui
to de mim e simmuito mais esperando para

ser perguntado. Notei que a moça, elegante,
bela, cheirosa, talvez acostumada a ouvir

vantagens nessa hora do primeiro encon

tro' percebeu minha estratégia. Ficou com a

imagem de esperar muito mais de mim. Até

que em certo ponto disse a ela: resumo-me
. .

a ISSO e ISSO que sou.

Aliás, fiz muita coisa nesses trinta e seis
anos e meio. Escrevi livros, conheci lugares

interessantes e fiz amizades
eternas. E tenho uma fa
mília que me apoia. Se me

perguntasse uma década
atrás o que eu me daria de

presente hoje, as respostas
poderiam variar entre uma

casa a beira mar ou um

BMW conversível. Mas sabe
o que eu me dei na vida real? Um compu
tador. Ter algo para escrever o cotidiano é
muito mais poderoso do que jamais sonhei.
A grande verdade é que não mais farei um

gol em uma Copa do Mundo e não baterei
o recorde dos 100 metros rasos ou serei um
modelo fotográfico.'Mas os sonhos, têm li
mites. Acredito que a maioria deles, criado
por nos mesmos.

LANÇAMENTOS

Às V"7.L�., il doI'
(!!I� nos �lfa,"'"l
ii! a,Hlílliftli1 que
1l(lsapn�,�';1I1a.

CLIC DO LEITOR

Após muitas travessuras e brincadeiras, Airon ficou
cansado. O dic é da leitora Eliane Zavati.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGuÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tropa de Elite 2 (14h20, 16h40, 19h, 21h20

- Todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h10, 16h,
17h50, 19h40, 21h30 - Todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Gente Grande (Leg) (15h - Todos os dias)
· ° Último Mestre do Ar (Leg) (17r, 19h, 21h

- Todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Tropa de Elite 2 (14h, 16h30, 19h30, 22h

- Topos os dias)

• Cine Mueller 3 .

• Garfield - Um Super Herói Animal (Dub)
(13h, 14h40, 16h20 - Todos os dias)

• Jogos Mortais: ° Final (18h, 19h50, 21h40
- Todos os dias)

• Cine Garten 1
• Tropa de Elite 2 (14h10, 16h40, 19h10, 21h50

- Todos os dias)

• Cine Garten 2
• Atividade Paranormal 2 (teg) (14h, 16h, 18h,
20h - Todos os dias)

,. Homens em Fúria (t.eg) (22h - Todos os dias)

• Cine Garten 3
,

ft Comer Rezar Amar (Leg) (13h20, 18h50
- Todos os dias)

• Juntos pelo Acaso (Leg) (16h10" 21h40
- Todos os dias)

• Cine Garten 4
• A Suprema Felicidade (19h, 21h30

- Todos os dias)
• Eu e Meu Guaroa-Chuva (13h30, 15h20,
17h10 - Todos os dias)

• Cine Garten 5
• O Solteirão (Leg) (13h50, 16h30, 18h40,
21h10 - Todos-os dias)

• Cine Garten 6
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h40, 15h50

- Todos os dias)
• Jogos Mortais: O Final (t.eg) (18h10, 20h10,
22h10 - Todos os dias)

-

BI,..UMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Tropa de Elite 2 (14h, 16h30, 19h, 22h

- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Tropa de Elite 2 (15h20, 17h50, 20h30

- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h30, 16h50,
19h10, 21h10 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Jogos Mortais: O Final (Leg) (14h30, 16h50,
19h30, 21h40 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Suprema Felicidade (13h50, 21h50

- Todos os dias)
• Juntos pelo Acaso (Leg) (16h40, 19h20

- Todos os dias)

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

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

- Todos.os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Beatriz fica intrigada por não conseguir falar

com Mariquita. Estela socorre a avó de Solano e liga
para a fazenda de Max. Geraldo manda .Mourão
acompanhar Dora quando ela sair de casa. Max

leva Mariquita ao hospital. Nancy mente para Janaí
na e diz que não sabe o que aconteceu com Bruno.

Janaína diz a Fred que não pode contrariar seu filho
para ficar com ele. Max percebe a paixão de Estela

por Solano. Padre Ernüio fica emocionado ao saber

por que Tomé quer ser adotado. Max propõe que Es

tela se una a ele para separar Solano de Manuela.

TI TI TI

Edgar discute com Giancarlo. Jaqueline se re

volta e diz a Suzana que Jacques é um impostor.
Jaqueline rouba o carro de Jacques com sua nova

coleção. Pedro leva Gabriela para o apartamen
to de um amigo. Bruna não se conforma por ter
sido enganada e despreza Gustavo. Edgar propõe
a Marcela que eles saiam do país com Paulinho.
Giancarlo diz a Renato que está disposto a ajudá
lo a reconquistar Marcela. Gabriela acorda sozi
nha no apartamento e encontra um bilhete de Pe
dro. Luisa descobre que Edgar planeja fugir para a

Europa com Marcela e alerta Giancarlo.

PASSIONE
Felícia fica confusa quando Gerson afirma que

nunca a abandonou. Jéssica garante que ajuda
rá Mimi a ficar com Agostina na Itália. Felícia não

acredita em Gerson, que implora para conhecer sua

filha. Diogo gosta de saber que Clara precisa morar

com Totó para conseguir a guarda de Kelly. Felícia
comenta com Candê que vai procurar Fortunato

para descobrir se Gerson está falando a verdade.

Gerson pede para ir ao casamento de Mauro e Dia

na. Melina reage ao ouvir Olga falar sobre o casa

mento de Mauro. Totó aceita morar com Clara no

vamente. Felícia leva Fátima para conhecer Gerson.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Sérgio diz a Sônia que não consegue acreditar

que está vivendo essa loucura. Ajuricaba diz aos

poucos convidados que ainda estão na sua festa

que o problema da polícia é a falta de condições.
Tito conta a Newton, Clorís, Virgüio e Iara que o em

préstimo vai estar disponível no dia seguinte. Virgílio
tenta disfarçar a frustração. Sérgio conta a André

que foi obrigado a beijar Sônia. Ajuricaba diz a Virgí
nia que vai descobrir o que há de errado no namoro de

Sônia e Sérgio. Joca revela a Arminda que tudo indi

ca que quem tentou matá-lo foi o professor Flores.

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

Daniele Suzuki
planeja casamento

Daniele Suzuki pode se casar no próximo mês. A
atriz e o noivo, o empresário Fábio Novaes, estão pen
sado em trocar as alianças em Fernando de Noronha,
no Estado de Pernambuco. "Vou acompanhar um cam

peonato de surf, para o Esporte Espetacular. O meu

sonho sempre foi casar na praia e, se rolar, caso em

Fernando de Noronha", contou a atriz .ao site O Fuxico.

luan Santana
posa com'
jatinho

ÁRIES
Hoje, você estará aberto(a) às mu

danças por pura necessidade de

renovação em sua vida. No campo
afetivo, há chances de se envolver com pessoa
de nível social mais elevado do que o seu. Sua
sensualidade natural estará à flor da pele.

Procure dividir as tarefas e com

partilhar seus planos. As alianças
e associações estão favorecidas,

No campo sentimental,' o astral é
de profunda sintv onia: convém apostar
as suas fichas! Transforme a sua realidade

por meio dos bons relacionamentos.

Luan Santana abriu para a re

vista "Caras" seu jatinho particu
lar, avaliado em R$ 3' milhões de
reais. Com a agenda lotada, ele
usa a aeronave para cumprir os

compromissos profissionais. São
cerca de 25 shows por mês, além
de divulgação em rádios e progra
mas de TV. "Quando estou no ar,
costumo dormir, comer ou ler li

vros", diz Luan, que é apaixonado
pela saga do .bruxo Harry Potter.

I ,GÊMEOS
! Dê um pouco mais de atenção

#11/1
ao seu corpo e ao seu bem-estar.

Perceba o quanto suas emoções in

terferem em sua saúde. O importante não
é ser importante, mas dar importância para

aqueles que se importam com você. Reflita.

CÂNCER
A Lua traz sorte, prazer-e diversão.
Tudo que envolva público, mistério,
pesquisa e entretenimento terá ple

na aceitação. ótimo momento para mudar o

visual e jogar a autoestima para cima. A se

gurança virá de erros e acertos,

Novela terá personagem
parecida com Dilma

Tiago Santiago vai relembrar uma época marcada por agitações políticas e

sociais: a Ditadura Militar. Em sua próxima trama, Amor e Revolução, prevista
para estrear no início de 2011 no SBT -; o autor vai narrar a trajetória de Maria

Paixão, uma líder estudantil, que se une a grupos de esquerda para promover
ações armadas contra o regime. Segundo o autor, qualquer semelhança com a

presidente eleita Dilma Rousseff é mera coincidência.,

o dia favorece as negociações
com imóveis e a possibilidade de

deixar seu cantinho mais acon-

chegante.· Autoconfiança, bom hu

mor e maior espontaneidade serão funda

mentais para atrair quem você tanto quer.

Vai interagir com todos à sua

! volta. É hora de confiar no se�
'I,,' talento e se expressar de forma

mais alegre e bem-humorada. No

romance, expresse com palavras o que
está sentindo. Saiba direcionar toda a sua

força verbal para sugestões construtivas.

Débora Falabella
termina casamento

A atriz Débora Falabella e o músico
Chuck Hipólito não dividem mais o mes

mo teto, segundo a colunista Mônica Ber

gamo, do jornal Folha de S.Paulo. O casal
decidiu se separar depois de cinco anos

juntos. Débora e Chuck são pais de Nina,
de um ano. Os dois pretendem tratar o as

sunto com discrição. Não foi divulgado o

motivo do fim da união.

LIBRA

Bom dia para ganhar dinheiro e

investir na concretização de suas

ideias. O astral é dos o mais esti-

mulantes na área afetiva. Use seu

magnetismo para atrair o que quer. Tudo na

vida é passageiro, mas você pode criar um

momento que se perpetue em seu coração.

Giovanna volta ao
trabalho em 2011

Antônia e Sofia, as filhas gêmeas de Giovanna
Antonelli, completam um mês na segunda-feira, dia
8, e a mãe já ensaia a volta ao trabalho. Giovanna
está confirmada no elenco de Um Mundo Melhor,
.próxima novela de Miguel Falabella, que será exi
bida em 2011, após Dinossauros e Robôs, trama
de Walcyr Carrasco que entrará no lugar de Ti-ti-ti.
"Acho que vai ser um encontro muito bom", disse'
Fal-abella, que ainda está escrevendo a sinopse.

ESCORPIÃO
Lua e Vênus transitam pelo seu

signo, indicando sucesso em tudo

.que envolva o universo feminino.

Capriche no visual. No amor, o senti-
o menta será tão profundo que você só preci
sará senti-lo com toda a sua intensidade.

SUDOKU

eoS�:::!:IOque exijam concentra

ção, isolamento e sigil� contam

com ótimas vibrações. E hora de

exercitar o seu lado solidário. O en

volvimento que você tem com o que faz é
fora do comum e suas vitórias são reflexos
de dedicação.

DIVIRTA-SE

Doação para caridade
CAPRICÓRNIO
Não faltará determinação para

atingir suas metas. Plutão fortale-

ce a sua personalidade. Nos assun
tos do coração, o seu domínio será absoluto.

Tudo ficará mais fácil se mudar sua forma de

pensar. Liberte-se de padrões rígidos. ,

, Uma instituição de caridade nunca tinha recebido
uma doação de um dos advogados mais ricos da cida
de. O diretor do local decidiu ele mesmo ir falar com o

advogado:
- Tenho o conhecimento que o senhor ganha mais de

R$ 300 mil por ano, e assim mesmo nunca fez uma doa

ção para nossa caridade. O senhorgostaria de contribuir?
,O advogado respondeu:
- A sua pesquisa apurou que minha mãe está muito

doente e que as.contas médicas são caríssimas? Ou que
o marido da minha irmã morreu e deixou ela sem nada e
com cinco filhos para criar?

O diretor já se sentindo mal com a situação falou:
- Eu não tinha a menor ideia de tudo isso ...
- Então - disse o advogado - se eu não dou um tostão

para eles, por que iria dar para vocês?

Há boas chances de se tornar o

centro das atenções. Encontros

trarão alegrias. Seu charme e

magnetismo pessoal estão em alta,
mas não abra mão da sua discrição nos

assuntos afetivos. Aumente sua autocon

fiança, adquirindo novo estímulo. SOBRE o JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum 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.

É hora de fazer uso dos seus co

nhecimentos no campo profissio
nal. A Lua indica que terá muitas

alegrias em viagem ou encontro. Fase
ideal para viver intensamente os seus senti
mentos. Avalie suas insatisfações, mas não
deixe de reconhecer suas conquistas.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Sandra RistowMenegotti, Sra
Alexandre Menegotti, da (oleei,
em recente noite beneficenteBuxixo

C
á entre nós, meus leitores, todo mundo sabe que se render
ao pecado da gula é�um direito natural de qualquer ser hu-:
mano - menos para o empresário Flavio Murilo Vieira, o po
pular" Flavinho redondo"! Como não quer ficar fora de forma

já que não combina com o verão, segundo seus escudeiros, ele ela
borou um menu onde as calorias passam longe, na Croc. Entre ou-

, tras: salada verão by cardápio Tato Branco com folhas de cenoura e

beterraba raladas, ricota e gorgonzola, presunto light e um delicioso
molho napolitano. Para molhar o bico, um suco de frutas e cerveja.
Mas com moderação, três'golinhos - e só! Ah tá! Que tal? Outra coisa:

Água quanto mais, melhor. Quer ficar fininho para desfilar na orla
de Balneário Camboriú.

Subway
No domingo, quem participar

da Pedalada Famosa, entre tantas
outras coisas, poderá saborear
um delicioso lanche da Subway

. e levar outro na faixa. Vai perder?

"
Somente as pessoas imaturas
precisam de muito dinheiro
para preencher bem seu

tempo de folga.
1JJ,@l'lISiKm'fli:M'_

ln Sofá
Para as antenadas que gos

tam de ficar por dentro de tudo,
a nova promessa para as cabeças
das descoladas, neste verão, não
tem nada a ver com os cachos
lindos e loiros da übermodel Gi
sele Bündchen - para as jovens
senhoras, claro. O curto e clássi
co aplicado by Coiffeur, da pre
sidente Dilma Rouseff, que virou
o hit da mulherada. O hair stylist
jaraguaense Tey, que o diga. Era
só o que faltava!

Estava lendo numa revista,
e passo de bandeja, o mistério

para a galera que acompanha
Passione: Olga, a empregada de
Beth Gouveia, é amante de Tala
rico, o dono da cantina. O miste
rioso Diogo, o cantor da casa, foi
contratado por ela para arrancar

.

confissões de Clara. As cenas fo
ram gravadas na segunda-feira.
Se não foi para o ar ontem à noi
te, é claro! A coluna foi escrita na

quinta à tarde. Tai a dica!

"

Aposta
A boa'gente Juarez Silvano está

rindo a toa. Não é por nada. Toda a

alegria dele é porque está prestes a

ganhar urnas caíxinhas de cerveja.
O "boniton" apostou com uns "ma
nosmalucos", que o "craque" Rober
to Carlos, do Corinthíans, não faria

I
.
mais de dois gols de falta durante o

campeonato. Como faltam menos
de cinco rodas, podes crer, certa

mente, dá pra colocá-las pra gelar.
Ou não?Querem apostar?

NAS R'ODAS f'
� - ' I

\ • No sábado, a partir das
13h30min, tem Bazar Garagem
do Opa. Será na Rua Padre
Alberto Iacobs, 222, Nova
Brasília. Lá, você pode vender,
trocar, comprar e fazer qualquer
"brique".Boa pedida!

,

1
t

• KarineTomaz amanheceu,
hoje, em PortoAlegre, e só faz o
caminho de volta para casa na

próxima semana. Karine é urna
das convidadas paraurn big
evento sobre moda. Line aproveita
o embalo para rever parentes
e amigos, além de colocar a

programação teatral em dia.

• Quer inovar no seu presente?
Dê uma esticadinha até a Casa &
Cia. Além de vários modelos de

copos para cerveja, linha para
Churrasco e lindas saladeiras,
a casa oferece possibilidade de
você personalizar o presente.
Muito legal mesmo.

CasanovaNovidades
Os empresários Valéria

Iunkes e David de Borba es

tão de casa nova. A Vê Mais,
MídiaExterna, empresa con
ceituada em Iaraguã do Sul,
está atendendo agora na Rua

Henrique Krause, 80- na Ilha
da Figueira. Ficou show Sor
te, amigos.Vocêsmerecem.

.

A dupla' Carlos e Marcos, os
bambambãs do Arriba, já es

tão a mil com os p-reparativos.
Vem novidades por aí, na área

gastronômica. Além, é claro, da
repaginação da casa e do menu

do Arriba.Um pouco disso tudo,
todos vão conhecer a partir ja
neiro. Aguardem.

Onde comer bemDica de sexta-feira
Curtir aZurn Schlauch. Um dos lugaresmais

.

agradáveis de Jaraguá. Sempre com novidades.
No Restaurante Típico da

Malwee.Melhor impossível.
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CENSO 2010

Já somosmais de 185milhões
Número ainda é parcial, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
..... Censo 2010 contabilizou,

até 31 de outubro deste

ano, 185.712.713 de resi
...._, dentes no país, incluindo
brasileiros e- estrangeiros. A in

formação foi publicada ontem,
no Diário Oficial da União. Fo

ram visitados, segundo a publi
cação, 67.275.459 domicílios.

O resultado, de acordo com a

assessoria de imprensa do IBGE,
ainda é parcial. Isso porque, ape
sar do término da coleta de da

dos, recenseadores continuam
em campo para tentar contabili
zar moradores de domicílios que
foram considerados fechados
durante o levantamento. E mo

radores que não foram recense

ados também podem acessar a

página do IBGE e preencher um
cadastro. A verificação desses ca
dastros evitará a possibilidade de
fraude nos dados apresentados
pelos recenseadores.

O total de moradores do Bra
si! poderá sofrer alterações tam
bém porque as Prefeituras têm
até 24 de novembro para even

tuais contestações de dados, que

serão analisadas pelo IBGE .

A coleta de dados para o

Censo 2010 começou em Iode

agosto. De acordo com o IBGE,
o Censo é a única pesquisa que
visita todos os domicílios do país
para traçar um perfil abrangente

.

da população. Os resultados são

repassados ao Tribunal de Con
tas da União (TCU) e servem de

parâmetro para o repasse de ver
bas federais a cada cidade. A par
tir das estimativas populacionais
são definidas as cotas do Fundo
de Participação dos Estados e

do Fundo de Participação dos

Municípios. O resultado final do
Censo deve ser divulgado, segun
do o IBGE, no fim de novembro.
Só então os dados populacionais

. serão encaminhados ao Tribunal
de Contas da União (TCU).

São Paulo é o Estado
mais populoso do país
com quase 40 milhões
de habitantes, revela
pesquisa do IBGE

DIVULGAÇÃO

• Pqr� .... , ..:.; ; .. , , , .•. ,. i443:�04 ,

• M��anh'ão , 6,424.340 "

,

"", 'j' i,.
.

• ".
'

,

.' Santa Catarina 6.178.603
• Goiás � ,. 5.849.105 ""
• Paraíba :� :� 3.753.633

I

• Espírito Santo ,,3.392.775
,'. Ar;npzonas " 3.3�O.773
• Rio Grande'do Norte 3.121,451
• Alagoas 3.093.994
• Piauí. OJ 3.086,448
• Mato Grosso 2.954.625
• Distrito Federal 2.469,489
• Mato Grosso do Sul 2.404.256
• Sergipe 2.036.277
• Rondônia : 1.535.625
� Tocantins 1.373.551
• Acre: ·; ; 707.125
• Amapá � ; 648.553

, ,

" Roraima 425.398

BRASlL ••�•••••••.•••••••••�•.••185.712.713

J

Coleta de dados para o Censo começou no dia 10 de agosto em todo país
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Porto de Itapoá
Está chegando ao final a instalação do

porto de Itapoá que entra na fase de mon

tagem dos equipamentos de movimenta

ção com a chegada dos mesmos da China.
Como estes equipamentos chegam pratica
mente montados, a instalação não é demo-'
rada e, depois dos testes, poderá ser iniciada
a operação do porto. Sua inauguração está
marcada para o dia 22 de dezembro.

Medidas de estímulo
o governo dos EUA anunciou novas

medidas de estímulo para a recupe-·
ração da economia, mas para o Brasil
isto é um grande risco, pois com ainda
maiores facilidades para tomar crédito,
os americanos deverão despejar mais'
dólares no mercado brasileiro, buscan
do ,a diferença entre os juros america
nos próximos de zero e os 12,7% a.a.

pagos no nosso país. Assim, o Banco
Central vai ter de usar todas as suas

armas para manter a cotação do dó
lar. A liberação de US$ 600 bilhões
tem destino definido,'mas nada ga
rante que não haverá contágio.

Celular de débito
Os cartões de crédito e débito vão ter de

reinventar-se com a decisão dos bancos em
investir nos serviços de telefoniamóvel. Este
é o passo que faltava para massificar o uso

,

do celular como cartão de débito e crédito.
Isto poderá revolucionar os meios de paga
mentos eletrônicos no país. Por trás disto.
estão Banco do Brasil, Caixa, Bradesco,
Itaú e Santander, ou seja, só cobra criada.
Além da empresas de cartões, outra vítima
potencial são as operadoras de telefonia
celular, pois Pão de Açúcar, Casas Bahia,
Carrefour e Pernambucanas também têm

projetos para virarem teles.

Mercado Regional

Lourival Karsten

".',',ko',;>"�

Economia, 19

. lucro do Itaú
Mesmo com queda de 4,1% em relação ao trimes

tre anterior, o lucro líquido do maior banco privado do

país chegou a R$ 3 bilhões. Em relação a igual período
do ano passado o crescimento é de 33,7%. Só para lem
brar, o processo de fusão com o Unibanco gerou uma

despesa de R$ 1 bilhão este ano, o que afetou os lucros
do ano, mas não se repetirá nos anos seguintes e, pelo
contrário, geramais economias. Esta fusão foi conclu-'
ída em menos de dois anos .:

Começa com polêmica
Na primeira entrevista coletiva a presidenta eleita

já iniciou uma grande polêmica ao ventilar a volta da
CPME Espera fazer isto com o aval dos governadores,
mas ao que tudo indica realmente vamos ter mais um

governo que não sabe preservar a atividade empresarial.

Exportações
Diante do dinamismo das exportações,

em especial dosprodutos do agronegócio, o
governo reviu as metas para este ano para
US$ 195 bilhões. Isto se deve ao fato de que

as exportações já ultrapassaram a casa do
US$ 160 bilhões e ainda faltam dois meses

para o ano terminar. A meta anterior era de
US$ 180 bilhões.

Garrafa da discórdia
Por decisão do Cadê está banida a garrafa de 630

ml utilizada pelaAmBev.A reclamação dos concorren
tes é que a mesma foge do padrão de 600 ml e com
isto dificulta o reaproveitamento. Algumas tacadas
de marketing, como se vê, nem sempre resultam no

que se pretende. Ainda assim, os lucros da cervejeira
continuam ótimos e chegaram a R$ 1,815 bilhão no

terceiro trimestre deste ano.

Drágão espiando
Os alimentos foram os responsáveis pelo cresci

mento do IPC-S em 0,59%. Desta forma, logo teremos

mais uma dose de juros altos.

-Recuperação
. mundial

O FMI vê comomuito árriscada
a recuperaçãomundial sem coope
ração entre os países. Consideran
do que a questão cambial é o que
mais incomoda, a possibilidade
desta cooperação seria os países
em desenvolvimento arcarem com

o ônus da recuperação dos ricos.
Assim fica difícil participar do jogo.

LOTERIA

14 - 25 - 29 - 60 - 77

07 - 09 - 11 - 17 - 27
33 - 34 - 38 - 42 - 44
56 - 61 - 63 - 64 .. 82
83 - 86 - 92 - 93 - 96

10 - 23 - 36 - 50 - 52 - 60

INDICADORES
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Unha de Fundo

ulimar Pivatto
o duelo

Nas
últimas seis edições

da liga Futsal, ou deu
MalweelCimed (2005/071
08) ou Carlos Barbosa

(2004/06/09). "Só" este ingre
diente já seria o suficiente para
prever um grande jogo hoje naAre
na Jaraguá. Os gaúchos, por sinal,
são osmaiores vencedores da histó

ria da competição, com quatro títu
los (2001 foi o primeiro), empatados
com aUlbra (1996/98102/03, sendo
que o primeiro foi com a camisa do

Internacional). A Malwee tem tudo

para entrar para a história e igualar
esses números. Mas ainda tem água
para passar embaixo dessaponte.

Horário
Aliás, bom esclarecer aos tor

cedores que entraram em conta

to com o jornal porque no ingres
so a partida está marcada para
começar às 19h1S. Mas ele foi

impresso antes da SporTV definir .

o horário do jogo, que será mes

mo às 18h4S. Tudo bem que não

é amelhor opção para o torcedor,
mas como é dia de Série B na te

levisão e eles pagam, têm direito

de escolher.

ANIVERSARIANTES
"

�wm)!'Y ��(mnf
j�1J$ - Oitavo colocado
na Ekstraklasa, a Primeira

Divisão da Polônia

IlnlQmIifi WtitQl.1.1!JIt
«gM�fJ$J - Atual

vice-campeão do Torneio
Clausura no campeonato

boliviano

!!trJ1!" !mtm®� (Iit) íI1f�
- Time paranaense Que foi
rebaixado para a Ierceíra
Divisão do campeonato

estadual

DOIS TOQUES
.
itG '�r)ia', e Dois atletas
'da'Unimed/FME foram
convocados para a Seleção
Catarinense deBasquete
Masculino Sub-17.

Hoje tem arbitral
Na reunião desta tarde na sede da FCp, a pauta será o re

gulamento da Divisão Principal e da Copa Santa Catarina de

2011. Mas a grande pergunta é se teremos ou não mais uma

famigerada virada de mesa, que, aliás, já foi configurada com a

entrada da rebaixada Chapecoense. A princípio serão dez par

ticipantes, mantendo o número atual, mas uma entrevista do

prefeito de Ibirama revelou que poderemos ter 12 times e, com

isso, o Juventus também seria beneficiado. Apesar de eu não

achar justo, seria boro para dar um novo fôlego ao nosso Mole

que Travesso. Aguardemos o desfecho.
ARQUIVO oc>

_JlJ'IIJ'A�OS ,Eles fic�m lá até

�fIJS'<l�meçou
ontem e vai

o dia 11, depois 'retornam paraâ
" até dia 12 o C

" peonato Escolar'

Capital de 15 a 19 deste mês para de Jaraguá do S . erãomais de

os últimos ajustes na eqúipe:
'

,inil crianças, com idadeaté 11
'

anos, em seismodalidades.

.

,'li"A eqUipe "

catarinense vai disputar o
! <Dampeonato 13rasileito"6a'
categoria, �ue Será de '

120 ã�'? d'e 'no�em15JrO e�Jl
SantaMaria (RS).
I. "II !iJJii�.jJii� :J.W;/b ",' ."',IiI!,I/,;,otiiJ,lIkAl'�Hjjll" 1"

R Marechal Flo�ano Peixoto, n? 80 - SI 4 e 5 wwvv.rnegacred.net
Centro - Jaragua do Sul f7i:.
(Ao Lado do Bradesco) �(47) 337D.�223 I 337D.�24D

.
Final do Circuito Interescolar
de Natação acontece amanhã

JARAGUÁ DO SUL Além de incentivar a prática
Apiscina doAcaraírecebe apar- da natação, o torneio tem o ob

tir das 8h deste sábado a final do 13° jetivo de selecionar atletas para

Circuito Interescolar de Natação - compor a equipe jaraguaense
Troféu ErnaniVolpi Coitinho. Serão da modalidade, comandada pela
80 atletas de 16 escolas de Iaraguá

.

Ajinc (Associação Jaraguaense de
do Sul, que disputam as categorias Incentivadores da Natação Com

pré-mirim (25m), mirim (25m), petitiva) com o apoio da FME

petiz (SOm) e infantil (SOm), no (Fundação Municipal de Espor
feminino e no masculino. Esses tes).AequipeAjinc/FME,quere
nadadores iniciantes foram os presenta Iaraguá do Sul em com

melhores da primeira e segunda' petições estaduais e nacionais,

etapas da competição, realizadas é toda composta por atletas que

em abril e agosto deste ano. foram selecionados no circuito.

DIVULGAÇÃO

São80
nadadores
de 16 escolas

que disputam
uma vaga

I ������::=-��_ _:__....,����
na equipe

.. jaraguaense
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Malwee e Carlos Barbosa duelam 'por vaga na decisão da Liga
JARAGUÁ DO SUL

A liga Futsal, mais uma vez, coloca
frente a frente as duas principais
equipes da década no futebol.
brasileiro.

as últimas seis edições da competi
ção, foram três títulos para cada lado.

Por isso o confronto de hoje, às 18h45
naArena Iaraguá, pode ser considera

do uma espécie de tira-teima entre esses dois

gigantes. A vantagem é do time jaraguaense,

que joga pelo empate, já que venceu o con

fronto de ida por 2xl. Aos gaúchos resta vencer

para provocar a prorrogação onde, em caso de

igualdade, a decisão vai para os pênaltis.
Essa Liga Futsal ganhou ainda mais peso

na carreira do goleiro Tiago. Para ele, se des

pedir com o título da principal competição
do país teria um gostinho especial no cur

rículo. Na metade do ano ele fechou com o

time russo TTG-Ugra e esta é a última tem
parada dele no Brasil. O melhor goleiro do

mundo disse que todas as Ligas foram im

portantes, mas essa é especial. "Quero dei

xar uma boa última impressão e, se possível,
com mais um título", admitiu Tiago, lem
brando que ainda tem a disputa da Taça Bra
sil (em Jaraguá) para realizar este feito.

Assim como todos os jogadores da Malwee
e o discurso de Fernando Ferretti, o goleiro
também acredita que o Carlos Barbosa pode
acabar a festa dos jaraguaenses. "Temos que

entrarmuito focados, sobretudo, na marcação
do pivô e nos chutes de média distância", re

latou. Tiago também estudou as cobranças de

pênalti dos gaúchos, caso seja necessário.
Porém, um empate é o suficiente para fa

zer a final com o Copagril (programada para

os dias 16 e 23 de novembro). Mas, de acordo

com o técnico Fernando Ferretti a Malwee só

usará do regulamento "nos instantes finais e se
as circunstâncias permitirem".

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br
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*. MALWEE/CIMED x CARLOS BARBOSA

l( Hoje às 18h45
11 "" 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 .. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11" 11 11" 11 11 11 11 11 11 11 11 "" 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11"

PIERO RAGAZZI

Tiago andou estudando as cobranças de pênaltis do Carlos Barbosa

GARANTA SEU LUGAR
NA ARQUIBANCADA

Os 15 primeiros assinantes que ligarem hoje,
a partir das 8h, ganharão um ingresso para

assistir ao jogo na Arena Jaraguá.

(47) 2106-1919
INGRESSOS ÚNICOS: Superior R$ 10,00

Esporte 21
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Na área

Henrique
.

·Porto
Semifinais da Segundona

EDUARDO MONTECINO

_------91.--_--

Néki
e Guarany

iniciam neste

sábado (6/11) a

briga por uma

vaga na decisão da Se

gundona jaraguaense
(Taça SDR). O jogo de
ida acontece em Schro
eder, no estádio Cláudio
Tomaselli. A expectativa
é de equilíbrio, afinal as
equipes fizeram campanhas consistentes na prímeíra fase. A Néki
vai a campo com a mesma base que faturou oVarzeano de Jaraguá
do Sul. O Guarany se reforçou durante a competição, com a chega
da de atletas vindos da Primeirona. Na outra semifinal, o Atlético
Independente tropeçou no brioso time daVila Rau. Um time chato
de ser batido, que joga fechado e costuma ser letal no ataque. Vale
destacar o futebol do atacanteVanildo, que cresceu nos momentos

decisivos e pode desequilibrar em favor daVila Rau. O Atlético tem
uma equipe mais entrosada e experiente, mas não pode se dar ao
luxo de perder tantos gols c�mo na última partida.

TaçaOCP
A rodada de sábado da Taça O Correio do Povo (Terceira Di

visão) deve apontar os primeiros semifinalistas do certame. O

Pirapora chega lá empatando com o Amizade. Ao Amizade cabe
vencer para seguir vivo (l4h, no Flamengo). O Aliança, que joga
com a Escola Botafogo, segue na briga pela segunda vaga do gru
po (14h, no João Pessoa). Na outra chave, Fladutra e Avaí fazem
um confronto direto pela vaga (16h, no Flamengo). Enquanto
isso, o Unidos/Nova Geraçãofíca de olho nesta partida e ao mes

mo tempo tenta bater o Jaraguá (l6h, no João Pessoa), sonhando
com a segunda vaga da chave.

DiaD
Acontece hoje o Conselho

Técnico do Catarinense de
2011. Dizem que a virada de
mesa estará na pauta, fato que
favoreceria inicialmente ao

Atlético de Ibirama e ao Iuven
tus por consequência.Vejamos
o desenrolar da história. Se o fi
nal for feliz, é bom lembrar que
a competição começa dia 16 de

janeiro de2011, ou seja, daqui
pouco mais de dois meses. E já
estamos atrasados.

Botafogo
O Botafogo entra em campo

no domingo pelaTaçaBlumenau,
competição promovida pela Liga
Blumenauense de Futebol. Jogan
do em casa, a estrela sexagenária
da Barra precisa de um empate
contra o Grêmio Itoupava para
ficar com o título do turno e uma

vaga na decisão.Apartida aconte
ce às 16h e o plantelbotafoguense
será reforçado por Gomes, Casca
e Seco, atletas que disputaram a

Primeirona peloVitória.

I

BRASllEIRAo

Vascovirapara
cima do lanterna
Palmeiras perde e volta foco para Sul-Americana·

DA REDAÇÃO

Os mandantes Vasco e

Atlético-PR se deram bem
e vencem os dois jogos que
completaram a 33ª rodada
do Brasileirão.

Em
São Januário, uma der

rota selaria a saída do
técnico do Vasco, Paulo
César Gusmão. Mas a vi

tória sobre o Prudente, por 2x1,
garantiu dias mais tranquilos ao

treinador. Com o placar positivo,
a equipe 'carioca está pratica
mente livre da ameaça de rebai
xamento - chegou aos 45 pontos.
Já o time paulista, permanece na
lanterna, com 24.

O Vasco levou um susto logo
no início do jogo. O meiaAdriano
Pimenta driblou dois marcado
res, entrou na área e chutou corri .

precisão: 1xO para o Prudente,
aos 8 minutos. O volante Rômu
lo marcou duas vezes, aos 29 e

31 minutos do primeiro tempo,
em lances parecidos. Em ambos,
o meia Felipe cruzou, a zaga do
time paulista vacilou e Rômulo,
de cabeça, não perdoou.

Já o Palmeiras perdeu para
o Atlético-PR por 1xO, na Arena
da Baixada, e deu adeus a dis

putá por vaga na Libertadores
via Brasileirão. O alviverde foi
dominado por toda a partida e,

apesar da boa atuação de Deo

la, não conseguiu evitar o revés.
O primeiro tempo em Curitiba
foi aberto, mas com o Furacão
bem mais perigoso. Comandado
por Paulo Baier, o time rubro-ne
gro jogou quase o tempo todo no
campo de ataque.

Aos 21 minutos, Danilo foi

lançado na área por Marcos As

sunção e ajeitou de cabeça para
Tadeu dividir com a zaga e em

.purrar a bol� para a rede. O assis

tente Dibertp� Moisés, no
entanto, assinalou impedimento
inexistente do atacante.

O panorama continuou o

mesmo na etapa final: o Atlético
PR em cima e Deola salvando o

Palmeiras. Aos 39 minutos, Nie
to, que havia entrado no lugar de
Netinho, desviou cruzamento da
direita sem chance para Deola e

decretou a vitória do Atlético-PR.

DIVULGAÇÃOjFOTOCOM.NET

Rômulo marcou duas vezes e garantiu a vitória cruzmaltina

GA PEONAT SllEIRO - SÉRIE AB
CLASSIFICAÇÃO 33"RODADA

Santos 1xlVitória

Botafogo 3x2 Atlético-GO
Guarani OxO AtlétiroMG
Internacional OxO Fluminense
Goiás 0x2 Grêmio
Corinthians 4xO Avaí
Cruzeiro Ox2 São Paulo
Ceará 2x2 Flamengo
Vasco 2xl Prudente
Atlético-PR 1xO Palmeiras

34·RODADA·
AMANHÃ
19h30 - Atlético-MG x Santos
19h30 - Grêmio x Ceará
19h30 - Atlético-GO x Ceará
DOMINGO
17h - São Paulb x Corinthians
17h - Prudente x Goiás
17h - Vitória x Cruzeiro
17h - Avaíx Botafogo
19h30 - Palmeiras x Guarani
19h30 - Flamengo x Atlético-PR
19h30 - Fluminense x Vasco

Rebaixados pala Série B

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

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

especificada:
• LICITAÇÃO 'N°: 175/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE ESCAVA
çÃO MECÂNICA (COM LANÇA), E CAMINHÃO
··RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 05/11/2010, das 8:00 h às 11:30 e das 13:00
às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 22/11/2010 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino

Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sui - SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais
poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-91 00.

Nelson Klitzke • Diretor Presidente
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PontedoFischerserá reinaugurnda
Estrutura de concreto no bairro Rio Novo Alto deve ajudar a escoar a produção agrícola,
CORUPÁ

No Rio Novo Alto, uma
antiga passarela de
madeira agora passa a ser
sustentada por concreto.

li, bem no interior de

Corupá, os troncos de
árvores eram sempre
usados como matéria

prima.para arquitetar as traves

sias de um lugar para o outro.

Mas com a reconstrução da Pon
te do Fischer, um trajeto mais
sólido pode ser usado para a ex

portação agrícola e também ao

acesso da Rota das Cachoeiras.'
A nova ponte, que será inau

gurada amanhã, às 10h, demo
rou 90 dias para ficar pronta e o

investimento foi de R$ 132 .míl.
De acordo com o secretário de

Obras Antônio Vicente Tureck,
todos os recursos saíram dos co
fres do governo municipal.

O agricultor Carlos SeU, 73,
que mora no bairro há 30.anos,
relata que essa é a primeira pon-

te da localidade a ser erguida
com cimento. Apesar de admitir
usar pouco o acesso, ele e a mu

lher, Ida, acreditam que a obra é

importante. No entanto, o casal '

avalia que a construção pode
oferecer alguns riscos a seguran
ça das pessoas com o passar dos
anos. Carlos acredita que o barro

que sustenta a cabeceira de con
ereto da ponte pode ser levado
numa forte enxurrada. "Achamos

que um dia pode ficar arriscado,
porque pensamos no futuro, mas
gostamos da nova ponte".

O engenheiro responsável
pela obra, Renato Lira, garante
que a estrutura é segura. Ele diz

que, a partir de agora, os cami
nhões que transportam produ
tos agrícolas podem passar com
mais peso pelo local, o que antes
era uma ação bastante arriscada.
A nova ponte continua oferecen
do a passagem somente para um
único veículo em 12 metros de
dimensão e 4 metros de largura.

• Daiana Constantino
dai_c@ocorrelodopovo.com.br Engenheiro diz que ponte foi reconstruída para dar mais segurança

, "
É uma obra muito
importante para a

comunidade e ajudará
no escoamento da

produção de bananas.
ANTÔNIO VICENTE TURECK,

SECRETÁRIO DE OBRAS

"

"Turismo será
valorizado"

A empresa Fator 3 Engenharia
e Consultoria é a responsável pela

,

reconstrução da passarela. "Essa
é a mesma construtora realizou a

obra da ponte que liga a Tifa Küh

ne, ao bairro Isabel, inaugurada
em dezembro do ano passado",
comentou Tureck. "É uma obra
muito' importante para a comuni
dade e ajudará no escoamento da

produção de bananas e valoriza o

turismo, pois essa via dá acesso a

Rota das Cachoeiras, um dos mais
belos cartões postais do nosso

município", acrescentou.

PREVISAO DO TEMPO

SOL COM
NUVENS
Sol com aumento de

.

nuvens. Entre a tarde e

noite, pancadas isoladas
de chuva com trovoadas.
Temperatura elevada com

sensação de ar abafado.

Jaraguá do Sul
e Região

.

HOJE
MíN: 17°C
MÁX: 29°C

SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX: 300e

.

DOMINGO
MíN: 17°C
MÁX: 29°e

SEGUNDA
MíN: 18°e
MÁX: 29°e

ESTABilIDADE

. Tempo continua
firme e sem chuva
No final de semana, o tempo

permanece firme com sol e ne

voeiros ao amanhecer. As tempe
raturas são mais baixas ao ama

nhecer e começam a subir no .

decorrer do dia. Já entre os dias
9 e 10, uma nova frente fria passa
pelo Estado e provoca chuva na

maior parte das regiões.

fU\n DE ANO

Novembro com

baixas temperaturas
Nos últimos meses do ano, a previsão é de

temperatura normal a acima damédia clima
tológica. Em novembro, no entanto, ainda se

espera que a temperatura mínima fique mais
baixa pelo resfriamento noturno causado

pela ausência de nuvens. Não se descarta a

possibilidade de geada na serra catarinense.
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Você leva
Ar-condicionado

Voyage 1.0
Total Flex 2011

NoVô GoIl.0
TotarFIex 2011

Pl'il'MOç6I!S Villidà$�té Os/ll/�OlÔ Ou én�an\O dllraréfll Ol f$lílqUél �1I1 tolléll'llohlll'lol VlllksWàRllíi para Vl!feulos b'slCOl tom pintura 'óllda, �te Induso, Novo Goll,O Tot.I Fltlt, 4 portal, ano fIlOtll!Io 10111, tOdo $011(\ tom��I à�.
�rítfílê fI$lU�,!lO\ VldNl! e ltávas illétrlêát �t1tlS pál''àf) NIIVoGoll,()\! 1,6 tllaeõte rtfé"ntla P14'4>l!09) ou al'-condlelon8do por R$990,OO (picote I'Oft!�nda PM1) ,oml1l'ttt lltl'a Vl!leulos que polMlm,ar-tOndlclon.tIo.Ofllrtê$ nIowmulltMs.m� tsUI

\)jlttã�'óll6,� \1,), Pfõfl10� "G"$ om�a .Uflha :em <julI�m.\fo" llálldo enquanto dut1h1m ot@itoqulI'!)U até 25/10110aO, Modolo GPSl Navegadar GPS PorUtil M·8ultet (H8N-4UOP), QUllquef ptrctntu,' ded� III_" �tt� fOtos
l1'Ieràmtntí flu5\fcI\Wti, www..iW.eõm.bt.

Caraguá Auto Elite
Uma re1ação de confiança

4732746000
o nO$ d dibUidad. Líder de vendas do região. lAN(O�AGIN

,

.

)

I.
, p

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
. De 2ª a 6ª feira

Das 9h às 12h e 14h às 18h30
Sábado das 8h30 às 12h30

3275-32"90 / 3'371-0058.' 432 - Baependi I' E-mail: yangfashion@uol.com�br
t
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