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I nconstituciona I idade
no Tribunal de Justiça.
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Decisão
Campeonatos do
futebol amador

entram na reta final.
Néki saiu na frente
na briga por uma
vaga na decisão
da Segundona.
E na Taça OCp,

Pirapora eAliança
se garantiram na

semifinal.
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Acordo completa um ano e já reflete na demanda crescente
de alunos e também em novas opções de cursos.
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PIERO RAGAZZI
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EASMUDANÇAS... Alterações no trânsito deixaram motoristas .

confusos neste início de semana. Falta de policiamento também gerou reclamações.

Liga
Futsal

Depois da vitória
contra o Carlos
Barbosa, Malwee
treina pesado
para enfrentar
a Copagril.
Página21

blush.
. A revista da mulher inteligente!

. Prova do Enem
está suspensa
Segundo dados do MEC,
cerca de 21 mil pessoas
receberam provas
amarelas com erros de
impressão. Página 11

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



..

2 História

�1989
Uma nova
Alemanha

No dia 9 de novembro de 1989, por volta das 22h, uma
multidão pacífica marchou em direção às passagens do
muro deBerlim, com a intenção de chegar ao outro lado. Os
guardas que guardavam a fronteira, sem saber o que fazer,
acabaram levantando as cancelas e permitindo a passagem
do povo. Com a reunificação das 'Alernanhas" Oriental e
Ocidental, estavamarcado o fim daGuerra fria.

Omuro começou a ser derrubado depois de 28 anos de
existência. Antes da queda, no dia 9 de novembro, ocorre
ram grandesmanifestações facadas principalmente em um

pedido dapopulação para conseguirviajar, direito que havia
sido proibido com o fim da Segunda GuerraMundial. Além
disso, havia um enorme fluxo de refugiados ao Ocidente,
principalmente em Praga, Varsóvia, e pela fronteira recém
aberta entre aHungria e aÁustria.

O impulso decisivo para a queda foi um mal enten
dido - na tarde de 9 de novembro, uma conferência de
imprensa foi transmitida ao vivo na televisão alemã
oriental. Günter Schabowskí, membro do SED (Partido
Socialista Unificado da Alemanha), anunciou uma deci
são do conselho dos ministros de abolir imediatamente
e completamente as restrições de viagens ao Oeste. A
decisão deveria ser publicada somente no dia seguinte,
para que as agências governamentais fossem informadas
- mas o povo alemão agiumais rápido do que se esperava.

Pouco depois do anúncio, notícias sobre a abertura do
Muro foram transmitidas na rádio e na televisão ocidental,
fazendo com que milhares de pessoas saíssem de casa e

marchassem em direção aos postos fronteiriços. O resultado
foi a abertura do posto de Bornholmer Strasse, às 23 h. Era o
primeiro passo para a destruição total doMuro de Berlim.

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 9 de novembro de 2010
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I Manuel de Borba Gato, nascido
em 1649, não se tomou um bandei
rante por acaso. Ele iniciou as ativi
dades por influência do sogro, Fernão
Dias Pais. Em 1718, quando faleceu
pouco antes de completar 70 anos

de idade, ocupava o cargo de Juiz
Ordinário da vila de Sabará. O pos
to provava que, além de um famoso
descobridor de minas, Borba Gato
foi também um hábil administrador.

Um de seus primeiros trabalhos
foi quando Fernão Dias Pais, a pedi
do de Manso. Furtado de Castro do
RiQ de Mendonça - Governador Ge
ral do Estado do Brasil -, foi enviado
em uma busca da mítica serra do Sa

barabuçu, uma jazida de esmeraldas

o bandeirante Borba Gato
e prata. Borba Gato, extraordinário
desbravador de sertões, o acompa
nhou, assim comoMatias Cardoso de
Almeida e outros bandeirantes.

Depois da morte do sogro, algum
tempo depois, Borba acabou se de
sentendendo com o administrador-

PELO MUNDO
,

19

A Noite de Cristal
No dia 9 de novembro de 1938,

acontece em várias cidades alemãs e

austríacas a Noite de Cristal. A noite
se resumiu em atos de vandalismo,
violência e destruição contra os judeus,
como uma forma devingança pelamor
te deErnstvonRath-assassinado emPa
ris porHerschel Grynszpan, um polonês
que faziaparte da religião judaica.

feral dasMinas, D. Rodrigo de Castelo
Branco. Segundo relatos, o bandei
rante teria emboscado e assassinado
o fidalgo, fugindo logo em seguida.
Ele acabou vivendomuitos anos fora
gido nos sertões do Piracicaba, onde
hoje é o município de Ipatinga.

Borba Gato foi
um dos mais
conhecidos
bandeirantes
dos primeiros
séculos da
colonização
brasileira

1912
A criação da Telebrãs

Em 1972, o dia 9 de novembro
foi escolhido para a criação da Tele
brás, pelo Governo Federal. A partir
de então, a empresa passou a con

trolar a operação e a expansão de
todo o sistema telefônico nacional.
A instauração ocorreu no auge do

regimemilitar instituído pelo golpe
de estado de 1964.

.

1

Golpe de Napoleão
Neste mesmo dia, em 1799, Na

poleão Bonaparte chega ao poder na
França graças a um golpe de Estado. O
país estava sob o domínio do consula
do, e era dominado por militares. Até
Napoleão ser eleito primeiro-cônsul
daRepública, ele dividia o poder Exe
cutivo com os cônsules RogerDucos e
Emmanuel Sieyes,
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PONTO DE VISTA

Sinapse d� inovação 2010

o intuito da difusão
do conhecimento

centrado na inovação
tecnológica serve para
reforçar a capacidade
da própria sociedade
na geração de novos
processos produtlvos.

'"

�- om o intuito de fortalecer a comunidade
de empreendedores, está sendo relança
do o edital que veicula a Chamada Pública

...... OS/2010, destinada a receber propostas para
apoio financeiro à inovação tecnológica de produ
tos ou serviços, oriundos de ideias que surgem de
trabalhos científicos e tecnológicos, desenvolvidos
no âmbito da academia como nos diferentes se

tores da sociedade, de modo a transformar estes
em negócios de sucesso, fomentadores de renda
e emprego na região. O Programa Sinapse da Ino

vação - Operação SC 2010, formatado nos moldes
'do modelo lançado em 2009, que
contou com o suporte financeiro das

agências de fomento da Fundação de

Apoio à Pesquisa Científica e Tecno-
'

lógica do Estado de Santa Catarina -

Fapesc e da Financiadora de Estudos
e Projetos - Finep, operacionalizado
pela Fundação Certi teve, como foco

principal, a descentralização do pro
grama entre as oito mesorregiões, de
modo a estender de forma ampliada
as oportunidades para incentivar a

'inovação nas micro e pequenas em-

presas disseminadas em todos os cantos do Estado.
O relançamento desta experiência nova de so

cialização do conhecimento, tão importante para
a consolidação da ciência e tecnologia nacional, é
motivo de orgulho no sentido de quea população
catarinense é a principal partícipe do desenvol
vimento e a criatividade inovadora. Tá! estratégia
consolida uma vertente de empreendedorismo co

munitário, que permite oportunizar o exercício da

capacidade humana como ferramenta básica para
todo programa destinado a atender os interesses
da sociedade. Seguindo a trilha do conhecimento,
do mesmo modo que o modelo anterior, o Parque
Tecnológico - Tecnovali em conjunto com o Centro
de Inovação e Pesquisas Tecnológicas - JaraguaTec
tornam-se sede da mesorregião norte, operaciona
lizando, através de um Comitê Regional de Opera
ção, as tarefas de execução, divulgação e mobiliza-

. ção da sociedade para a inscrição de propostas de
novos negócios inovadores.

As inscrições de ideias são realizadas no Portal

Sinapse da Inovação, num blog aberto à comunida
de de empreendedores (www.sinapsedainovacao.
com.br), destinado a propiciar um debate dinâmi
co e interativo entre os proponentes e interessados
nos processos de inovação tecnológica. Nesse caso,
os empreendedores devem apresentar suas ideias
de forma clara, ressaltando e conceituando o pro
blema ou oportunidade e qual a solução proposta,'
além da descrição do diferencial das ideias que tal

negócio propõe. O intuito da difusão do conhe
cimento centrado na inovação tecnológica serve

para reforçar a capacidade da própria sociedade na
geração de novos processos produti
vos, livres da dependência externa,
e direcionados fundamentalmente
à construção de uma tecnologia na

cional ao serviço dos interesses da
sociedade. Nesse contexto vinculado
à universalização do conhecimento,
a educação para ciência e tecnologia
deve ser estabelecida num quadro de
referências de um projeto nacional
em longo prazo, com objetivos con

cretos bem definidos. Estes condicio-

"

nantes são os que mudam a tecnolo

gia física e social, que estabelecem as prioridades
em pesquisa e .desenvolvímento (P&D) e definem
os critérios de avaliação de projetos, da eficiência
dos métodos utilizados e do próprio papel social
dos pesquisadores e universitários, A integração
do conhecimento com a educação científica tem

como propósito ensinar a sociedade como se en

volver no mundo que a rodeia, identificando seus

problemas e estimulando a curiosidade e o desejo
para aprender, como forma de transformar o em

preendedorismo numa alternativa válida de dina

mização da economia, propiciando a integração e

inclusão social. É provável que tal mudança de pa
radigma educacional seja o passaporte intelectual
para reforçar os rumos do Brasil como potência
emergente, admitindo que o processo de educação
deva ser permanente nessa caminhada ilimitada,
de modo que a descoberta de novas soluções para
novos problemas seja o trabalho fundamental para
direcionar a sociedade brasileira em busca do seu

desenvolvimento pleno.

SERViÇO

A OISTtl��(1�A

Inscrições para
cU,rso gratuito

Estão abertas até IOde novembro as ínscrições
para a 3a edição do Curso Prevençãoao Uso Inde
vido de Drogas, que será executado pela Secretaria
de Educação a Distância, da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC). O curso é gratuito e será
ofertado na modalidade de Educação a Distância

(EaD), com carga horária de 120 horas. As inscri

ções devem ser feitas pela Internet, acessando o

site www.conselheiros.senad.gov.br.

PARTiB�P,A,ÇÃO
Exposição e desfile
em encontro da FEB

A comunidade poderá participar do 22° En
contro Nacional deVeteranos da FEB (Força Expe
dicionária Brasileira), que acontece de 13 a 15 de
novembro em Jaraguá do Sul, prestigiando princi
palmente a exposição de viaturas militares antigas
que estarão expostas no Centro Cultural. Além do
desfile em comemoração ao Dia da República, dia
15, onde ex-expedicionários de todo país e tam

bém convidados da Itália estarão presentes.
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INVESTIMENTOS

Pré-selecionados no PAC 2
BarraVelha, Corupá e Schroeder apresentaram projetos ao Ministério das Cidades
JARAGUÁ DO SUL

Três municípios do
Vale do Itapocu foram
pré-selecionados para
captaçae de recursos do
governo federal.

Barra
Velha, Corupá e Mas

saranduba têm projetos
na lista dos pré-aprova
dos pelo Ministério das

Cidades. Os recursos virão da se

gunda versã<? do PAC (Programa
de Aceleração do Crescimento),
que poderá contemplar 969 pro
jetos de obras em saneamento

básico, pavimentação, urbani
zação, habitação e manejo de

águas pluviais em todo o país.
Em Santa Catarina, 55 municí

pios tiveram projetos pré-selecio
nados, sendo 14 pertencentes ao

Grupo 2, para cidades entre 50 mil
e 100mil habitantes e 41 do Grupo
3, com população inferior a 50mil.

O projeto de Massarandu
ba no PAC2 é o de reurbaniza
ção das ruas Eugênio Kleine,
da Integração, Arceste Parcker

"
Esperamos começar e '

concluir as obras em
. 2011., pois a previsão

é de trêsmeses de
trabalho.

FABIANO SPÉZIA,
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

, "

ERRATA
Diferente do que foi pu

blícado na reportagem de O
Correio do Povo na última

quinta-feira, a empresa Ma
lhas Menegotti não foi doa
dora da campanha do candi-

,

dato a deputado federal Jean
Leutprecht (PC do B).

e 043. Segundo o secretário de
Planejamento, Fabiano Spézia,
a proposta foi orçada em R$ 1,1
milhão- e inclui pavimentação
alsfáltica, calçadas, ampliação
da rede de água e inclusão da
rede coletora de esgoto.

Foram 969 projetos
pré-seledonados em

" todo o país, sendo
SS de.municípios de
Santa Catarina.

"Esses recursos deverão vir

por meio de financiamento e

esperamos começar e concluir
as obras em 2011, pois a previ
são é de três meses de trabalho",
conta Spézia.

Em BarraVelha, o projeto pré
selecionado

-

é o Probave (Pro
grama de Habitação). Segundo
a diretora de Habitação, Isabel
Borba, a projeto fará regulariza
ção fundiária em comunidades
de Itajuba, Morro do Colchão e

Vila Nova. "Famílias que residem
em áreas de preservação serão
deslocadas e as demais terão a

situação regularizada", explica.

EDUARDO MONTECINO

.

"

Projeto de Massaranduba espera verba do governo federal para a pavimentação de ruas como a Eugênio Kleine

PREFEITURA TAMBÉM COGITA FINANC;:IAMENTO
,

"R$ 20 'milhões
da União a

fundo perdido
CORUPÁ

A pavimentação de diver
sas ruas do município está nos

planos da Prefeitura, que teve
um projeto de R$ 20 milhões
pré-aprovado no PAC 2. No
entanto, o prefeito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB) mantém
cautela quanto à aprovação
dos recursos: "Temos uma

equipe trabalhando para fazer
uma boa apresentação da pro
posta no Ministério .das Cida -

des", comenta.
Os recursos solicitados

junto ao governo federal são
a fundo perdido, porém a Pre
feitura cogita fazer um finan
ciamento caso a verba não

seja inteiramente disponibi
lizada no PAC. "Todos os pro
jetos pré-selecionados juntos
somam três vezes os recursos

oferecidos no programa", lem
bra Tamanini.

PIERO RAGAZZI

AGENDA DOS MUNiCíPIOS
DO VALE DO ITAPOCU:

, Dia26/11
• 9h - Corupá e Agrolândia
• llh - Garuva e BarraVelha
• 15 - Massaranduba
e Campos Novos

Entrevistas
programadas
no Ministério

Os municípios com projetos
pré-selecionados no PAC 2 parti
ciparão de uma entrevista técni
ca no Ministério das Cidades no

final deste mês para explanação
sobre a proposta. As Prefeituras
poderão apresentar o projeto na

forma impressa ou digital, com a

entrega de um CD ou DVD.
O período de entrevistas será

entre 16 de novembro e 10 de
dezembro. O Ministério das Ci
dades deve anunciar os projetos
aprovados até o final do ano e a

expectativa é que os recursos co

mecem a ser liberados pela Caixa
Econômica Federal no primeiro
semestre de 2011.

Pavimentação
de vias está
nos planos
do prefeito
Luiz Carlos
Tamanini

Todos os projetos pré- .

selecionados juntos somam
três vezes os recursos

. oferecidos no programa.
LUIZ CARLOS TAMANINI, PREFEI,TO
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C
inço anos depois, o contrato firmado na

ge.stão ant�riqr com a empresa paulista SP

Alimentação para fornecímento e geren
ciamento da merenda escolar em Jaraguá

do Sul tem seu primeiro desfecho. O Tribunal de
Contas da União arquivou processo contra o ex

prefeito Moacir Bermldi (PMDB) ao concluir, em
votação unânime, a "inexistência de fatos que pu
dessem evidenciar a ocorrência de irregularidades
na gestão da merenda escolar no município".

A decisão, proclamada mês passado, resulta de
denúncias feitas pela Câmara de Vereadores, que
investigou o caso através de uma CEI (Comissão
Especial de Inquérito), em 2008. Apesar da rejeição
pelo plenário, já que na época o governo tinha a

base aliada como maioria, o relatório final foi en
caminhado pàra órgãos como o Ministério Público
e Tribunais de Contas do Estado e da União.

Em suas conclusões, a comissão apontou possíveis

o advogado do ex-prefeito, Jurandyr Bertoldi, que
atuou como procurador-jurídíco do município na ges
tão anterior, informou que vai anexar a decisão do TCU
à ação civil pública contraMoacir Bertoldi sobre omes
mo tema. O processo foi instaurado há cercadeum ano,
a pedido doMinistério Público Federal.
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Carolina Tomaselli

irregularidades ligadas à contratação, sem passar pelo
Conselho deAlimentação Escolar, emencionava possí
veis cobranças de refeições não servidas pela empresa.
Já os relatórios produzidos pelo CAE "aprovaram todas
as prestações de contas da merenda escolar, atestando
qualidade e aceitabilidade dos produtos oferecidos".

Outra informação contida no relatório indicava
que as quantidades de refeições servidas, para fins
de cobrança, eram apontadas pelas merendeiras
da SP Alimentação, o que propiciaria a ocorrên
cia de fraudes. Mas, para o TCE, o relatório "não é

conclusivo, além de não ser oficial, já que não foi

aprovado". Além disso, cita um processo tratando
do mesmo assunto instaurado pelo Tribunal de
Contas de Santa Catarina, que realizou "audito
ria naquele município, com acompanhamento 'in
loco' da distribuição da merenda em escolas, não
sendo possível concluir-se pela existência de irre

gularidades nos procedimentos".

a
Para Jurandyr, a expectativa é que a ação civil pú

blica tenha o mesmo resultado, pelo arquivamento.
"Tanto a licitação, a contratação e a aplicação dos

serviços, tudo estava regular. Não há o que o processo
querer prosperar", declarou, atribuindo motivações
políticas as investigações promovidas pela Câmara.

PIERO RAGAZZI

R olhar
Vereador Jaime dle L\'iUa: (PT) está em busca de assinatu

ras simbolizando apoio popular ao projeto de autoria dele

que institui o Toque de Proteger em Guaramirim. Inicial

mente, a intenção era conseguir trêsmil adesões, mas, agora
já pensa em cinco mil assinaturas, que estão sendo colhidas
este mês. Se ameta for atingida, o vereador adianta que deve
recuar da audiência pública que pretendia solicitar para de
bater a proposta. Ávila também' comentou que a criação de
lei do gênero é consta em ata do Clic (Conselho de Líderes

Comunitários) do começo da década.

_

Ainda sobre amerenda escolar em Iaraguá, o ser- Plano de Saneamento de Massaranduba foi

viço foi municipalizado no começo da atual gestão, concluído. A informação é do secretário de Planeja-
com o rompimento do contrato com a empresa SP menta, Fabiano Spézia, acrescentando que a partir
Alimentação. Contrato este que previa a possibili-

"

do próximo ano a administração municipal parte
dade. de prorrogação, até 2011. Segundo a prefeita, para a etapa de projetos, destinado a construção
Cecília Konell (DEM), a medida proporcionou uma da primeira ETE (Estação de Tratamento de Esgoto)
economia de cerca de 1,5 milhão por ano, o que re- na cidade" onde a cobertura da rede é zero. Spézia
presenta uma redução de 37,5% nos gastos com a também informou que, desde já, as obras de paví-
merenda no comparativo com a terceírízação. mentação de ruas preveem a rede coletora.

FALA A.Í!
Esp�ramos q"e esjreches '

sejam CÓrfc�uídps em sua

totalida�e� e não. aos pedaços.
.
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EDUARDO MONTECINO

ARQUIVO OCP

NOVO
A SDR de Iaraguá do Sul faz hoje uma reunião extraordinária do
Comitê Temático daAgricultura e do MeioAmbiente. Será a partir
das 14 horas, na própria regional, ocasião em que será anunciado
o novo gerente do Desenvolvimento Econômico Sustentável e

Agricultura. Indicado pelo PSDB de Schroeder, assume a vaga o
. ex-vereador Rudibert Tank. Aex-gerente Cíntia Kessler, também
tucana, ficará responsável pela regional da Fatma.

,B
t - 'I&: 11/

'nlrlnS
Os alunos das sétimas s'éries de Guaramirim estão fazendo suas

inscrições para participar das eleições que vão escolher os vereado
res mirins para o ano de 2011. As inscrições vão até o próximo dia 12.
Os candidatos terão depois um período de treze dias para fazer suas

campanhas, já que a eleição acontece no dia 25 deste mês. Vão votar
todos os alunos de 5a a 8a séries, elegendo nove vereadores mirins. A

coordenação decidiu mudar as eleições nas escolas com dois repre
sentantes. Serão eleitos um representante dos alunos que estudam de
manhã e outro que represente as turmas vespertinas. A diplomação
dos eleitos acontece dia 9 de dezembro.
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CHARGE

DO LEITOR

Impaciências
-"sinal ainda ia fechar, mas o

pedestre já está lá no meio
da rua, driblando a faixa.

....O sinal vai amarelando e o

cara de trás já tacou a mão na bu
zina. A fila do caixa não anda, nin
guém atende a porcaria do telefo
ne e quem ficou de ligar não liga.

O elevador' vem vindo, mas
o coitado do botão de chamada
é massacrado, como se acelera
dor fosse. O cara vai descer da -.

qui a dez pontos, mas já está na

porta do ônibus, empatando a

'saída e outras coisas. Nem bem
o metrô parou, tem invasão de

gente saindo e entrando pelo
mesmo lugar, a porta - e duas
coisas não ocupam o mesmo lu

gar no espaço. Às vezes a gente
nem percebe, mas já está com ela
incrustada: a impaciência. Entre
os sintomas, o tamborilar de de
dos na mesa, o pezinho batendo
ou sacudindo mais nervosamen
te, vontade de esganar o mundo,
uma certa agonia.

A impaciência é uma tensão,
sentimento, sensação que aco

mete todo mundo em algum mo

mento; e pode ser também carac-:

terística "fixa" de personalidade.
Quando a gente está mais

impaciente, repare, é quando
encontra ainda mais quem tenta

nos contar as coisas nos mííííni
mos detallles e em-ordem cro

nológica, torrando o saco até de

quem é-habitualmente calmo.
Não adianta demonstrar a sua

impaciência olhando no relógio,

tamborilando na mesa, nem

pigarreando. Não adiantará. Se
tiver dois celulares dê um jeito
de ligar para você mesmo.

Diz um provérbio chinês:
"Um momento de paciência
pode evitar um grande desastre;
um momento de impaciência
pode arruinar toda uma vida". Já
a Bíplia afirma que a impaciên
cia é umamanifestação de incre
dulidade e desconfiança, com o

profeta Isaías apresentando qua
tro atitudes geradas pela impa
ciência: a impaciência leva-nos
a substituir os planos de Deus

pelos nossos; a impaciência nos

conduz a fazer coisas proibidas
por Deus; a impaciência gera frus
trações e decepções; a ímpaciên
cia produz a rejeição do tempo
ou domomento certo de-Deus.

Sei lá. Sede de viver. Medo de -

morrer antes de ter feito. Pres
sa por resultados, muitos dos

quais, inclusive, nem interes
sam. Vontade de ser campeão,
o melhor, o maioral. De ter a

certeza de estar certo. De saber
se vai conseguir. Sei só que es

tamos todos contaminados. A

impaciência é mesmo impre
visível. Mas pode ser também
advertência, abstinência, prefe
rência, providência, previdência,
imprudência, turbulência, sufici
ência, resistência, incoerência.

E competência, demais ou

de menos.

MarliGonçalves, jornalista

camente mais correta e eficaz, também não

avança na velocidade desejada e não consegue
atrair adeptos. As linhas circulam com espaça
mento de horário grande demais e ainda não

alcançam todas as localidades como deveriam.
Somando-se a isso, cerca de 600 novos veí

culos são emplacados por mês
em Jaraguá do Sul, número
que dá uma ideia do caos em

que o trânsito vai se transfor
mar se medidas não forem to

madas a tempo. E mesmo com
todo crescimento econômico
da região, em quinze anos, só
uma nova ponte foi construí

da na cidade. A falta de investimento é a gran
de responsável pela situação enfrentada hoje.
É preciso que a Prefeitura dê uma resposta ao

problema e coloque em prática projetos auda
ciosos, não simples remendos que pouco con

tribuem para mudar o panorama.

EDITORIAL

Trânsito
As

mudanças no trânsito de Jaraguá do
Sul foram colocadas em prática no

fim de semana. Porém, como consis
tem em simples alterações de senti-

.

do pouco devem contribuir para melhorar o

fluxo de veículos. Além do mais, nenhum po
liciamento foi destacado para
auxiliar os motoristas nestes

primeiros' dias, muita con

fusão pôde ser vista na área
central, uma das afetadas pela
mudança.

Até agora, a administração
municipal tem feito muito

pouco' para combater os con

gestionamentos de verdade. As pontes conti
nuam sendo projetos- promessas e o cidadão
continua tendo que enfrentar filas e mais filas

para se locomover.
a transporte público, tido por' todos os

especialistas como uma alternativa ecologi-

DOLEfTOR

Ingredientes para o sucesso

Se a vantagem
comparativa
advémdeum
atendimento

-

primoroso, este
só pode ser

proporcionado
por pessoas.

nquanto consultor, tenho tido a oportuni
dade de conhecer e estudar a realidade de

empresas diversas, concluindo que inva-
....riavelmente a distância entre o sucesso e

o fracasso é mensurada pela qualidade da gestão.
Desta experiência, posso afirmar que o êxito no

mundo corporativo passa necessariamente pelos
quesitosabaixo relacionados.

1. Propósito -definido. Toda

organização deve ser capaz de

responder à seguinte questão:
Qual é o seu negócio? Empresas
de cosméticos vendem beleza, a

expectativa das mulheres de se
tornarem mais belas e atraentes.
Indústrias de freios e pneus ven-
dem segurança.

'

2. Valores e visão comparti
lhados. Os valores praticados
Ce não os meramente decla
rados) por uma empresa ex

pressam seu DNA e sua per
sonalidade. E a visão, quando
comungada pelos colaboradores, indica a traje
tória a ser seguida.

3. Foco no cliente e na rentabilidade do ne

gócio. O cliente é, há tempos, o fiel da balança.
Do alto de sua su jetividade e infidelidade, sen-

. tencia quem capi la ou permanece no merca

do, simplesmente de
.

- indo onde e como gastar
seus recursos. Mas que não se perca de vista a

obrigatoriedade de a empresa ser lucrativa, e
. mais ainda, rentável.

4. Metas factíveis, planejamento e monito
ramento sistemáticos. Administrar uma em

presa não é fruto do acaso. É um processo que
demanda a determinação de metas específicas,

quantificadas', ousadas e possíveis de serem al

cançadas.
5. Produtos, serviços e atendimento ex

cepcionais. Produtos e serviços estão como

ditizados, cada vez mais similares em forma,
conteúdo, design e funcionalidade. Mas há um
grande diferencial competitivo: a qualidade

do atendimento. Este é o único
fator possível de fidelização de
clientes.

6. Equipe extraordinária e cli
ma organizacional estimulante.
Se a vantagem comparativa ad
vém de um atendimento primo
roso, este só pode ser proporcio
nado por pessoas. O segredo está
em contratar, capacitar, educar,
desenvolver eaprimorar pessoas.

7. Marketing na veia. O ma

rketing não pode ser. entendido
como responsabilidade de um

departamento da empresa: Ma-
rketing é tudo o que fazemos e

deixamos de fazer. O objetivo deve ser a cons

trução de urna marca sólida capaz de gerar um
vínculo cognitivo e emocional com o consumidor.

8. Finanças sob controle.
9. Responsabilidade social e.sustentabilidade.
10. Inovação e capacidade de se reinventar.

Ao seguir um mesmo receituário, ainda não se

garante uma posição de destaque e diferencia

ção. O desafio é evoluir sempre.
Estes são ingredientes essenciais para o suces

so empresarial. Já a receita, cada um faz a sua, me
diante a combinação inclusive de outros temperos.

"

"

Tom Coelho, educador, conferencista e escritor
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UmanodealiançaentreUnerj ePUC
Parceria, de acordo com gestores, trouxe mais interação com a comunidade e novos cursos

JARAGUÁ DO SUL

Troca de experiências,
compartilhamento de
.informações, novos
cursos e mais interação
com a comunidade.

..._ sse é o resultado da alian

ça estratégica entre Unerj
e a PUC/PR (Pontifícia

__Universidade Católica do
Paraná), que acaba de comple
tar um ano, de acordo com os

próprios gestores da instituição.
Para a reitora Pedra Santana Al

ves, o sucesso da parceria se deve
à semelhança entre as duas enti
dades. "Temos as mesmas carac

terísticas e objetivos. 'Somos co

munitárias e nos preocupamos
tanto com' a formação técnica

quanto humanística", explica.
Na prática, 'a parceria resul

tou no compartilhamento das bi

bliotecas, na vinda de professo
res da pue para aulas especiais
na Unerj e na abertura de novos

cursos, principalmente no que se

refere á pós-graduação. Já a pró
reitora da Unerj, AnadirVendrus
colo, destaca a interação com a

comunidade como outra con

quista da aliança. Ela conta que o

centro universitário jaraguaense
deve implantar no ano que vem

o Projeto Comunitário, modelo
consagrado na PUC, que propõe

Neste ano, a Unerj traz ainda
novidades na forma de ingresso
á instituição. Não será mais reali
zada seleção através de histórico
escolar e serão dois vestibulares

disponíveis. aos interessados. São
oferecidas vagas em 14 cursos, dez'
deles com o vestibular próprio da

Unerj e quatro via SistemaAcafe.
O exame via Unerj tem inscri

ção gratuita que deve ser feita ex

clusivamente pelo site www.unerj.
br até o dia 15 de novembro. As

-

provas ocorrem em 21 do mesmo

'mês no campus daUnerj, às 14h.
Nesta modalidade os cursos

oferecidos são: administração
(matutino), administração (notur
no), ciências contábeis (noturno),
tecnologia em gestão de recursos

humanos (noturno), direito (ma-

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Reitora Pedra Santana diz que está descartada a compra da instituição jaraguaense pela Universidade Católica

o voluntariado entre os acadê
micos. "O projeto comunitário
estará incluído na matriz curri
cular. Todo acadêmico para se

formar terá de cumprir 30 horas
de voluntariado em ações para a

comunidade. Assim, a gente for
ma não somente técnicos, mas
pessoas melhores", destaca .

Outra novidade pós-aliança é a
introdução do curso de engenha
ria civil, que está com inscrições
abertas no vestibular da Acafe. A

-

graduação, segundo Pedra, aten-
, de a' demanda regional e teve sua

grade curricular baseada no curso

ministrado pela PUC.

UNERJ CONTA COM
3,1 MIL ALUNOS

A Unerj conta com 3,1 mil alu
nos, 189 professores, 96 funcioná
rios, 14 cursos de graduação e 17
cursos em andamento entre espe
cialização, pós-graduação, mestra
do e doutorado. Somente de 2009

para 2010, foram 100 estudantes a

maismatriculados naunidade.
Cerca de 98% das despesas da

fundação são subsidiadas pelas
mensalidades. E de acordo com

os gestores, não existe a possibi
lidade de a fundação ser incor

porada ou comprada pela PUC.

FOTOS PIERO RAGAzZI
'!!!l!.

INSTITUiÇÃO VOLTA A OFERECER VESTIBULAR PRÓPRIO

Abertas inscrições para ingresso
tutino), direito (noturno), tec

nologia em análise e desenvol
vimento de sistemas (noturno),
tecnologia em alimentos (notur
no), tecnologia em automação
industrial, tecnologia em gestão
ambiental (noturno), design (no
turno) e moda (noturno).

Já o exame via Acafe tem ins

crição no valor de R$ 58 que pode
ser feita até o próximo dia 12

pelo site www.acafe.org.br. A pro
va ocorre no dia 5 de dezembro,
no campus da Unerj, das 13h às
18h. Neste caso, os cursos ofer
tados são: engenharia civil (ves
pertino /noturno), engenharia de '.

produção (vespertino /notumo),
engenharia elétrica (vespertino/
noturno) e engenharia mecânica

(vespertino /noturno). Unerj conta com mais de três mil alunos, 186 professores, 14 cursos de graduação e 17 opções de especialização

I
I
I

·1
!
I
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TRÂNSITO

Confusão·ntarca

segunda-feira
de alterações
Primeiro dia útil pós-mudanças

· teve alívio, mas estresse também
JARAGUÁ DO SUL

·

Quem saiu de casa
· ontem logo depois do
amanhecer' e rumou
em direção ao Centro,
provavelmente, encontrou
congestionamentos
no trajeto.

.

p
elo menos, essa foi a saga
daqueles que deixaram

bairros como o Iaraguá
.

Esquerdo, Barra do Rio

Molha e Barra do Rio Cerro no

primeiro dia útil após a implan
tação das mudanças determina
das pela Prefeitura. Desde o fim

de semana, a Avenida Marechal

Deodoro da Fonseca teve toda a

extensão transformada em mão

única. Com isso, a Gerência de

Trânsito do município alterou

o sentido nas pontes José João
Vailatti e Maria Cristina DiasVai-

· latti. Outra modificação oC9rreu
na Walter Marquardt. Agora,. os
motoristas devem acessar a rua

. 25 de Julho, naVila Nova, para se

dirigir à área central.
A novidade, porém, foi respon

sável pela formação de filas. Elas

prejudicaram o fluxo também na

rua João JanuárioAyroso. Por causa
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FOTOS PIERO RAGAZZI

da dificuldade, segundo José Sch

rnitt, gerente da pasta, algumas ade
quações começam a ser testadas a

partir de hoje. Nos.horários de mo
vimento intenso, otempo de aber

tura do semáforo da João Planin

check será aumentado. No mesmo

percurso, a administração pública
ainda pretende instaurar mão du

pla, oferecendo aos condutores

que saem do Jaraguá Esquerdo a

opção de chegar àWalterMarquar
dt pormais um caminho.

Conforme Schmitt, por en

quanto, a direção única no tre

cho entre a Funerária Leier e a

loja Lux deve ser mantida, ao

contrário do programado ante

riormente. "Mudamos de ideia

em cima da hora", explica.
Durante a segunda-feira e esta

madrugada, a equipe continuou

o trabalho iniciado na semana

passada. Os operários se concen

traram no reforço de sinalização e

nas adaptações definidas ao longo
de ontem. Quanto à falta de po
liciamento no local, reclamação
constante da população, o gerente
de Trânsito disse que a solicitação
Joi feita, no entanto, não atendida

. pela corporação.

-_

I Agora, todos osmotoristas que seguirem do bairro ao Centro devem entrar na 25 de Julho

AS MUDANÇAS
• Na Walter Marquardt é obrigatóri9 o

acesso à rua 25 de Julho no sentido

bai rros-Centro.

caminhões de carga.

• A ponte Expedicionário Carlos Frederico

Vasel, conhecida como ponte do

Beira Rio, possui mão única no

sentido bairros-Centro.

.

• Nas pontes José João Vailatti e

Maria Cristina Dias Vailatti houve
inversão de sentido.

• Na rua 25 de Julho, em frente ao'posto
de saúde, ocorre a ínstalação de om
semáforo com acionamento por botoeira .

• Da rua 25 de Julho para a Olívio

Domingos Brugnago tem passagem
,
livre à esquerda.

• Na rua Manoet Luiz da Silva, '

nãoé permitido o tráfego 'de
,{'.' "

,

,

• A mão inglesa da uua Barão do Rio'

Branco não existe mais. Ai.via, agora, ,

possui sentido único em toda extensão.

• Kelly Erdmann
kelly@oclírreiodopovo.com.br

"Pára os taxistas ficoumelhor
..... transitar do Centro para os

bairros.Mas, p�a quemvem,por

,; exemplo, do IaraguáEsquerdo,
,

ficoumais complicado",
-.

.

ALMIR C"AVES, 49, TAXISTA

"No sentido Centro-Bairro o

trânsito estámelhor.Aminha

preocupação évoltar pela'
'rua 25 de'Iulho em horário

de pico"..
' ,,'

.

"Quando vem da 'Marechal e

chega na ponte doVailatti tem
uma via só, isso não resolveo '

problema. Precisamos demais
. uma ponte.Complicoi! também
na rua 25 de Julho".

, JoÁo AMÀRANTE, 44, COMERCIANTE'

"Não adianta sómudar, tem

que ser feito algomaiorpara
desafogar o trânsito. Assim não

vão resolver e só aumentam o

trajeto das pessoas".

KAREN KRAUSE, 3S,MASSOTERAPEUTAAUGUSTO JUNKES, 40, fRENTISTA

"Deveria termais uma ponte
entre o JaraguáEsquerdo e aWalter

Marquardt,podia ser no lugarda
.

pênsil, isso facilitariapara queI_Il
vemdobairropara o,Centro'[,

LOREClR SCHMITZ, 40, VENDEDOR

'.:_ ,

• eH MM 1#
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GUARAMIRIM

Todo o mês boa parcela de
consumidores recebe pelo
menos uma fatura por
intermédio dos Correios.

N1
entanto, nem todos os

boletos bancários são en

tregues em tempo de se

azer o pagamento nomu

nicípio de Guaramirim. Isso por
que, no último mês, de acordo com
o diretor do Procon, Moacir Mafra,
o órgão de defesa do consumidor

registroumais de dez reclamações.
Diante desse fato, Mafra en-

. O CORREIO DO POVO • Terça-feira, 9 de novembro de 2010

trou em contato com a agência
responsável pela distribuição
das correspondências. "Fui in
formado de que três novos fun
cionários serão contratos para
atender a demanda de Guarami

rim", afirma. "Está perto do dia

10, quando.a maioria das contas

vence, por isso estamos ainda
mais preocupados", diz.

Porém, conforme o gerente
da central de distribuição de en

comendas de Guaramirim e re

gião, IéfersonWagner, não há data
prevista para novas contratações.
"Iniciamos um levantamento que
acontece a cada dois anos para
calcular o número de funcionários

necessários para atender cada ci

dade' com base na quantidade de

cartas, pontos de entregas, condi
ções das ruas, entre outras refe
rências". Depois, todos os dados
coletados vão ser jogados num

sistema eletrônico capaz de infor
mar o número de carteiros que são
suficientes para atuar nas cidades.
"Caso tenha que contratar mais

funcionários, ainda teremos que
.

esperar a aprovação dos nossos

superiores em Brasília e talvez ain
da tenha que ser feito um concur

so público", explica.

• Daiana Constantino'
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

ORREI S

Faturas entregues
�, ..

.

,

aposOvencímentn
Procon registra reclamações de atrasos dos Correios

Atualmente, seis funcionários atendem a demanda de Guaramirim e não existe previsão de contratação

CONFORME MAFRA, NOVOS PROBLEMAS PODEM GERAR NOTIFICAÇÃO

Segunda via pode ser solicitad�
Nesse mês, os consumi

dores que receberem boletos
bancários depois da data do
vencimento da fatura devem

procurar o Procon e registrar a

reclamação. Pois, segundo o di
retor do Procon, Moacir Mafra,
além de órgão ser informado do

problema, a população recebe

a orientação de como proceder
nesses casos.

Ainda de acordo com ele, os .

consumidores têm o direito de
solicitar a segunda via das con-

.

tas bancárias por intermédiodo
Procon, se por acaso a corres

pondência não for entregue em

tempo de ser paga. Assim, os

clientes não serão lesados com

pagamento de multas e juros.
"Se houver novos registros

de reclamações nesse mês,
vamos notificar os Correios,
porque já conversamos com

o responsável da distribuição.
Vamos cobrar a prestação dos

serviços com eficiência", avisa.

DIVULGAÇÃO

Gabriel Bourgeois foi um dos primeiros a receber a cabra leiteira

Cinco famOias recebem as

primeiras cabras leiteiras
Segundo o secretário res

ponsável pela pasta, Valde
miro Dalprá, as cabras são

destinadas para famílias ca

rentes, e principalmente às

crianças e aos idosos que po
dem usufruir das vitaminas
do leite de cabra.

A Secretaria de Agricultura
da Prefeitura de.Guaramirim
entregou as primeiras cabras
do . projeto Cabra Leiteira.
Numa propriedade rural do
bairro Guamiranga, o casal Te
resa e Gabriel Bourgeois já re

cebeu uma fêmea prenha. Até
agora, cinco animais foram

doados, e outras 20 famílias '

ainda devem ser beneficiadas
até dezembro.

Para o aposentado, o proje
to proporciona mais uma ati
vidade aos agricultores. Pois,
além da criação de coelhos, do
cultivo de verduras e hortali

ças, o casal agora cria a cabra
e se alimenta do leite. "Parti

cipei do Encontro da Família

Agricultora, onde descobri o

projeto e passei na Prefeitura

para saber se poderia partici
par", conta.

Interessados e ..

'participar Cio projeto"
Cabra Leiteira podem
entrar em contato pelo

. ," telefone (47) 3313-0247·

Todas as famílias recebem
cabras prenhas, e depois os

filhotes serão doados para
'outros interessados em par
ticipar do projeto. "Primeiros
vamos estruturar o projeto e

observar como vai funcionar.

Depois poderemos ampliar
para atender mais famílias".

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

JARAGUÁ DO SUL - sc

AVISO DE l-ICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 12/2010

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

da a licitação abaixo especificada:
• Processo Licitatório n° 12/2010
• Modalidade: Tomada de Preço
• Tipo de Licitação: Técnica e Preço
- Forma de Julgamento: Total Geral
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERViÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE LEI PARA ALTERAR A LEI MUNICIPAL N° 33/2003 E

SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE SEGU

RIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICíPIO DE JA
RAGUÁ DO SUL, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ALTERAÇÃO
DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E

SAÚDE .... FMASA (DECRETO N° 5.313/2004) E ELABORAÇÃO DE
PROJETO PARA A CRIAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO MU

NICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FMPS
• Data da Abertura: 13/12/2010
• Horário: 14:00 horas
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
3370-8650 - Setor de Licitações ou e-mail compras@issem.com.br.

Francisco Rodrigues· Diretor Presidente
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Liminar da Justiça suspendeEnem
Juíza aceitou argumentação doMinistério Público Federal de que erro prejudicou estudantes

PIERO RAGAZZI
nistério da Educação afirmou que i iiI!

a preocupação da magistrada refe
rente à igualdade de condições dos
concorrentes está assegurada pela
utilização da Teoria de Resposta ao

Item (TRI). De acordo com o texto, /

a consultoria jurídica do MEC/Inep
conclui esclarecimentos para a Jus
tiça Federal do Ceará.

disponibilízação de requerimento
àqueles estudantes prejudicados
pela prova correspondente ao ca

derno amarelo, e a intenção de

realizar provas apenas para os que
reclamatem administrativamen
te não resolve o problema. Novas
provas poriam em desigualdade
todos os candidatos remanescen
tes. Do mesmo modo, novas pro
vas não solucionaram o problema
da segurança na aplicaçãodo exa

me", diz trecho da decisão.
A juíza comenta ainda o fato

de vários estudantes terem perdi
do tempo devido aos problemas
no exame. "Além disso, há situa

ções em que houve apenas perda
de tempo precioso para o aluno.
Nessas hipóteses e noutras, qual
seria o remédio para essa falha de

aplicação das provas? Essa trans

gressão dos direitos públicos sub
jetivos dos candidatos requer que
se suspenda o processo do Enem a

fim de se avaliarem, de modo per
cuciente, as soluções efetivas", diz
outro trecho.

Emnotapublicadano site, oMi-

A Justiça Federal do
Geará aceitou pedido
de liminar do Ministério
Público Federal do Estado
Que pede a suspensão, do
Exame-Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2010.

A juíza da 7a Vara Federal,
Carla de Almeida Miranda Maia,
aceitou a argumentação de ação
civil pública do MPF, que afirma
que erros' no exame causaram

prejuízo para os candidatos. A
decisão tem efeito em todo o

Brasil. Cabe recurso.
OEnem2010 foi aplicado no fim

de semana, em todo o país. Só em
Jaraguá do Sul, dois mil estudantes
fizeram a prova. No sábado, estu
dantes reclamaram de erros na fo
lha de respostas e na prova amarela.
O Ministério da Educação (MEC) já
admitiu as falhas.

A decisão da Justiça cita erros .

de impressão no cartão de res

postas e nas. provas amarelas. "A

o OUE FAZER

Segundo dados do MEC,
cerca de 21 mil pessoas podem
ter recebido provas amarelas
com erros ,de impressão. Entre

eles, o Ministério estima que
cerca de dois mil candidatos
tenham sido prejudicados por
erros no encarte. A Defensaria
Pública colocou no ar um e-mail

para que os candidatos afetados

possam relatar os problemas
� enem2010@dpu.gov.br. No e-

.

mail, é preciso informar o nome
completo, localidade em que fez
a prova e quais foram as orienta

ções recebidas pelos fiscais. Cerca de dois mil estudantes fizeram a prova do Enem em Jaraguá do Sul

RESPONSÁVEIS TÊM ATÉ DIA 18 PARA MATRICULAR CRIANÇAS

Aluna vence concurso de
soletração e leva bolsa integral

Creches com. inscricões abertas
.:J '

Tranquilo e sem grande pro
cura _ é assim que pode ser de
finido o primeiro dia das inscri

ções nas, creches municipais.
A expectativa é de.que.a movi

mentação seja semelhante até os

dias mais próximos de 18 de no
vembro, quando termina o prazo
para tentar uma vaga em uma

das instituições. "Hoje (ontem),
só recebemos cinco pessoas, e

em um período de cerca de uma
hora. Agora é tranquilo, mas va
mos ter que correr nos dias 17 e

18", afirma a administradora do
Centro de Educação Infantil Rosa
Maria Donini, Lade dos Santos.

Durante o mesmo período
de inscrição, no ano passado, a

creche recebeu cerca de 70 soli

citações. O número chega a 100
se forem consideradas as pré
inscrições feitas durante os ou

tros períodos do ano. O interesse,
entanto, não é apenas pela Rosa
Maria Donini ., as inscrições fei
tas na creche são também dire
cionadas às outras instituições, e
não há como manter um contro

le absoluto das solicitações.
Segundo o secretário da Edu

cação, Sílvio Celeste, 561 crianças· Diretora Lade dos Santos diz que por enquanto procura é tranquila

serão investidos em cinco novasentre zero e seis anos conseguiram
vaga ein 2010. Este ano, o número
de beneficiados só será divulgado
no início de 2011. "Fila existe em

creches", explica o secretário.
A inscrição para qualquer

creche municipal não precisa ser
. feita naquela onde a vaga é soli - .

citada, já que um sistema inter

ligado garante que a solicitação
seja computada em oito institui

ções de escolha dos pais.

Regozijo. Foi esta a palavra
que Carla Luísa Volz precisou
soletrar para poder sentir tudo
o que esse mesmo substantivo

representa _ uma grande alegria
e satisfação. Soletrando correta

mente essas oito letras, na gran
de final do concurso de soletra

ção, ela conquistou uma bolsa de
estudos integral na Uniasselvil

Fameg para cursar qualquer uma
das opções da universidade.

O estudo e a preparação para a

competição, da qual participaram
cerca de doismil alunos, ajudaram
Carla a chegar até a final e tam-

.

bém foram providenciais na últi
ma pergunta. "Eu estavatranquila.
Essa palavra, eu já tinha soletrado
em uma das finais da minha esco
la, então sábia o que fazer", conta a
estudante de 17 anos.

A jaraguaense ainda precisa
terminar os estudos na Escola de'

Educação Básica Professor João
Romário Moreira, e deve esperar
mais um pouco para escolher o
curso no qual pode se inscrever
a partir de janeiro de 2011. "Te
nho até o final de 2011 para me

matricular, vou esperar para de-

cidir melhor. Estou pensando em
fazer também comércio exterior,
mas no momento minha maior
vontade é psicologia", conta

Carla. Com a vitória de Carla, a
escola ganha um projetor mul
timídia, e 'a aluna poderá cursar

todos os anos da faculdade sem

gastar com a mensalidade.

todas as cidades, mas nós estamos
fazendo a fila andar. Inclusive,
já enviamos projetos para obter

.

recursos do PAC (Programa de

Aceleração do Crescimento) que

PIERO RAGAZZI

EDUARDO MONTECINO

Carla venceu o curso de soletração
da Uniasselvi/Fameg, na sexta-feira

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BISCOITO
DA SORTE

Universo TPM

Elijane Jung Termine um

projeto antigo.

"Desacertando"

Toda
mulher já ouviu que.não se deve combinar bolsa e sa

pato, quando o' assunto é cor. Mas como vamos acertar na

"descombinação"? Estando atenta ao estilo. E aí, bom senso é
tudo. Nada de tênis com bolsinha de tira longa. Nem scarpin

com bolsa esportiva enorme. Muito menos bolsa social com sapato
anabela rústico. Agora em relação às cores, os marrons, crus e pretos
são coringas, passíveis de usar com qualquer cor de bolsa, mas vale
acrescentar os de cobre, prata e dourado. Se você combinar o estilo
da bolsa com o sapato, as cores não serão preocupação.

LORD CAFA RESPONDE
P: Lord Cafa, tenho 23 anos e é a primeira vez que namoro fir

me, tipo, de sair de mãos dadas, de almoçar com a família dele e

ele com a minha. Estamos juntos há seis meses, mas ainda não me
•

t

sinto segura de termos um relacionamento mais "quente" e ele tem
me cobrado isso. Não sei o que fazer!

R: Cara leitora, sou da seguinte posição: você só deve iniciar um
relacionamento "mais quente", como você diz, quando estiver pre
parada e ninguém deve tentar te convencer do contrário. Me parece
que ele está bem envolvido, o que significa que, se você tem vontade,
não precisa ter medo de perdê-lo, o contrário também é verdadeiro.

Contabllldad
Con.ultorl. Emprelariaf

DAWtMmatll
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"""-.,,"""""'"'"
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�fi(ifIf...tIllMM.

lkmff(ltl a

fllJrn�OUIMre('lm,br
fi..,. "''''0. Oesdi 1978

www.guml.eom.br
(41)Ja11-41.c1

ECA! ABANDONA:
Esse pémaltratado, resseca

do e de unhas feias. A estação
dos pés de fora pede capricho
para usar aquela sandália lin
da, aquela rasteirinha cheia
de graça, aquele chinelinho
super descolado. Capriche
na esfoliação, na hidratação
e mantenha as unhas bem
feitas. De nada adianta urn

calçado estiloso com urn pé
maltratado. Quem tem casco

é cavalo, né? Então, abandona
esse pezinho abandonado, tá?

Na listinha de presentes
para o Natal. Primeiro, faça
uma relação das pessoas
que você vai presentear,
por ordem de importância:
primeiro a família, depois
os amigos e, quem sabe, se
sobrar um dinheirinho, os

colegas mais queridos do tra
balho. Tente descobrir o que
gostariam de ganhar ou o algo
que estão precisando. Aos últi-
mos da lista, basta um presentinho
'simples, apenas para lembrá-los como

são queridos. Se joga nas comprinhas!

Dos desejos é egoísmos
Dias atrás entrei num site de perguntas e respostas, urna es

pécie de consultor online para problemas de relacionamento, dú
vidas de adolescentes, questõesmédicas e jurídicas e soluções de
problemas de matemática e física, entre outros. Estava fuçando e

me deparei com a pergunta que o site apontava como aquela que
obteve mais respostas dos usuários. A questão era: "Como seria
o mundo se as pessoas deixassem de tentar agradar aos outros
e seguissem seus próprios sonhos?". Foram 10.733 respostas dos

�

usuários do site e duas respostas me chamaram a atenção.Apri
meira dizia que seria bom seguir apenas o próprio coração e não
nos deixar levarpor "aquelavelha opinião formada sobre tudo".A
segunda dizia que a 'pergunta é relativa e que" ...Hitler tinha urn
sonho e felizmente não o realizou...".Verdade 'seja dita: não habi
tam a face da terra apenas criaturas boas. É de se pensar...

CIRL C+ CTRL V:
�f

/
voe! TIM

HORAS?

•Um amigome visitou no
trabalho e emmeio à conversa
ele Viu urna colegaminha

,

passando e fez o seguinte .

comentário: "Aquela ali tá que
nemmelan"ct�te...".
Olhei paraminhã colega
gostosona eperguntei; "Corno

,

assim?". E ele: "Doidinha pra
� al "H "'lazerm .... omens ...

No outro, chegam
. nas salas de prova e

mandam os candidatos
tirarem boné, relógio, pulseira,
óculos, rótulo das garrafas de
água ... e a prova vem cheia de
.problernas. Queremmostrar
f ".

d"2competência, mas... ca e.

'sapato alto com umaminissaia
e decote até no umbigo? Sabe
aquele seu amigo que sai com
camisa aberta e cordão de
prata? Eles são inventores ...

• Num ano, os organizadores
do Enem deixam a prova vazar.

• Ao que me consta hoje
é comemorado o Dia do
Inventor. Sabe aquela amiga
que inventa de colocar um

• ((

...Eu sou carnaval, eu sou o
charme e o soul, SOU o samba
e o rock and roU, sou o som da
festa, eu sou verão. Eu já sei
cantar, vou aprender a voar.Vou

, on-line e digital. Etcetera etal.../)
(Sandra de Sá em Soul deVerão)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI
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O' evento -reuniu cerca 1:1e 800 pessoas .entre -

-

. donos de 'émptesas, execu�ivos e" profissionais
.

de várias áreas interessados em ouvir os novos
-

conceitos sobre Inovação e Capital Humario�
Página" 7 .

o
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um projeto do Núcleo "de Jovens Empreendedores ACUS..AP·EVI,
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ACERVO ACIJS

Membros do Projeto Mentos de líderes (Di r) carlos Guesser, Jackson Bastos, Guilherme Bertoldi, Vicente _

Donini e Antônio Bogo.
.
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Empresa
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Aqualidade dos recursos humanos utilizados pela empre
sa é uma das principais causas de sucesso ou fracasso

.
.

da mesma. A capacitação profissional é um dos requisi-
tos necessários aos prcflsslonaís da atualidade e são te
mas muito relevantes do ponto de vista das empresas que
muitas vezes veem dificuldades em encontrar colaborado
res qualificados. E as empresas só conseguirão se manter.

competitivas se contar com funcionários bem preparados.
O .55° Ençontro'Empresarial realizado pela ACIJS - As

sociação Oornerclal e Industrial de Jaraguá do suttratou
dessa temática e trouxe para o Grande Teatro da SCAR
centenas de empresários da região para ouvir sobre inova-

-"OS empresários ção e capital humano. Um
,

, •
dos palestrantes Clemente

precIsam connecer Nóbrega destacou a im-
,

mais seus portância da inovação nas

funcionários e ver empresas, depois de uma

.' . melhoria contínua, criandorealmente que� métodos para inovar e ob-
faz a diferença e servando as' mudanças no

investir no potencial consumidor, introduzind9-
de cada um".·< elementos sensoriais. Ele

mostrou que inovação não
é apenas o lançamento de um novo produto, mais o impac
to e a mudança que, o produto trará.

E quem acha que é fácil inovar se engana, Inovar é cor

rer o risco de fracassar' todo o projeto e as inovações são
atitudes de destruir barreira humana, ou seja, o medo.
Pedro Mandelli, o segundo palestrante em uma explana- -

ção descontraída, falou sobre o verdadeiro capital huma
no como diferencial competitivo. O trabalhador também é'

empresário, desse que se coloque na empresa, participe e

tenha a "cabeça de empresário". Os empresários precisam .

conhecer mais seus funcionários e ver realmente quem faz
a diferença e investir no 'potencial de cada um.

A inovação deve ser componente essencial na estraté
. gla empresarial e foco para o aumento da produtlvldade
das corporações.

Vida saudável com
boa alimentação
A Semana Mundial da Alimen
tação, realizada entre os dias 11
a 17 de outubro e o dia Mundial
do Pão que aconteceu no dia 16,
não passou em branco para oNú
cleo de Panificação e Confeitaria
ACIJS-APEVI. Através das em

presas Tecnopan, Fachini, Sem
Glúten, Cantinho Doce, Silva's
Pan,

r

disponibilizaram bolos,
cestas de produtos naturais sorte
ados na Rádio Jaraguá AM, que
durante a semana de 11 a 16 a co-

. munidade participou do progra
ma Show de Rádio e concorram ,

a prêmios que foram distribuí-

dos pelos associados do Núcleo
de Panificação e. Confeitarias e

outras empresas do segmento
alimentício. Ao todo foram seis

prêmios sorteados todos os dias.
E no dia 16 foram sorteados mais

.

um Kit doado pela empresa Ur
bano Agroindustrial e uma cesta

de frutas e verduras doada pelo
Supermercado Lili - Rede Nos
so Pão. Durante a realização do

programa nutricionistas partici
param das entrevistas dando ex

plicações sobre uma boa alimen
tação, hábitos saudáveis e dicas

para uma vida melhor.

10:

Conduzind� a Sucessão Familiar nas empresas
Em 1992 iniciava uma história de empreendedo

rismo bem sucedida pelo Sr. José Antônio da Sil-
,

va, meu pai. Alguns anos se passaram e um dos te
mas mais difíceis para qualquer organização familiar
entra em discussão: A sucessão na gestão. Vivemos

,

um caso considerado pormuitos de relativo sucesso,
e por este motivo tenho sido 'questionado sobre qual
modelo temos utilizado para conduzir este momento.
Minha resposta é: Infelizmente, .ou felizmente, não'
existe um "produto" pronto. É óbvio que a transi

ção nunca é fácil. Para o empresário que esta sendo
sucedido fica o forte apego pelo negócio e a insegu
rança sobre a capacidade da pessoa que esta por vir.
Para o sucessor, a dificuldade em alinhar suas ideias
com a realidade do negócio atual pode trazer conse

quências impactantes, que por muitas vezes não é a

melhor solução.
Percebo que, na maioria das vezes, o que leva

a uma sintonia nesta transição, é o alinhamento de
ideias no .planejamento estratégico e, principalmen-

te, a paciência de ambos os en

volvidos para abrir mão de de
terminadas .convicções a.o longo
desta caminhada. Ou seja, a boa
comunicação é a chave deste en

trosamento, e na Dalila a suces

são tem dado certo até agora pelo
respeito' que ambos demonstram
em cada opinião. Claro que a profissionalização des
te processo também é fundamental, e é sempre bom
considerar a ajuda de profissionais externos especia
lizados para que os assuntos de ordem legal e os a,s

pectos comportamentais sejam conduzidos da forma
mais adequada.

André Luis Klein da Silva é diretor da Dalila Têxtil,
vice-presidente do SCMC (Santa Catarina Moda

Contemporânea), vice-presidente regional daADVB, e
integrante da diretoria do corpo de bombeiros voluntários

de Jaraguá do Sul.

ACIJS •ASSOCIAÇÃO,EMPRESARIAL DEJARAGUÁ DOSUL
Rua Octaviano Lobardi, 100 - CEP: 89255-000

Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Fone: (47) 3275-7000 - Fax: (47) 3275-7001
E�mail: acijs@acijs.com.br

Presidente: Durval Marcatto Jr. «

Vice-Presidente para Assuntos de Co,rlUnÚ:ação: S,,':,no Sreithaupt Filho
Conselho Editorial: Mariana Aparecida de Andrade, Valmir Coleto, Roseli da ,

Silva, Thiago Garcia e Marieli Nlcolodi.

Coordenação Geral: Anne Caroline Barbosa Alota

Produção: Luana Uma _

.

Projeto Gráfico: Stélio Ricardo Rosenstock
E-mail: núc/eos@ac!Js.com.br
Informações sobre núcleos: (47) 3275-70:12
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o Mentor de Líderes é uma ação do Núcleo de Jovens

Empreendedores ACIJS-APEVI, de Jaraguá do Sul, que
surgiu em setembro com a necessidade dós jovens

empreendedores de trocar experiências, ideias e discutir
sobre suas empresas com empreendedores de sucesso

que já passaram pelas etapas iniciais que hoje é
I

realidade dos jovens empresários.

'üprojeto é coordenado pelo jo- ,

Trata-se de um projeto inovador,
vem empreendedor, Guilherme ' pois não se tem conhecimento de

Bertoldi, e foi "apadrinhado" pelo algo similar seja no âmbito estadual

presidente do Grupo Marisol, Vicen- ou mesmo nacional. Por este moti
te Donini, que' deu grande apoio na

idealização do mesmo.

A intenção é dar oportunidade
de diálogo entre jovens que estão
iniciando na carreira e empresários
experientes para a troca de ideias,
definição de objetivos e negócios,
sempre estabelecendo prioridades GUILHERME BERTOLDI, advo
mensurando resultados e estabele- gado da Betoldi Advocacia e Con
cendo metas de curto e longo prazo. sultoria, mentorado pelo também ad-

O papel do' mentor é auxiliar e vogado e vice-presidente jurídico da
dar impulso ao jovem mentorado na

-

AcijsDr. Jackson da Costa Bastos,
construção de uma carreira empresa- da Bastos Advogados Associados.
rial e de,um caminho de acordo com

os objetivos e aspirações pessoais es
tabelecidos peIo próprio jovem cujo
resultado final será, a formação dos
líderes de amanhã. De acordo com

Bertoldi com o auxílio .dos mentores
é possível encurtar caminhos. "As

experiências transmitidas são, valio
sos ensinamentos e uma oportunida
de de entender a maneira de pensar e
administrar' do empresário mentor".

Para a troca de experiências são
. realizadas reuniões mensais com du- Para o bom andamento, é funda-
ração de aproximadamente uma hora, mental o bom relacionamento entre

no qual participam mentor, mentora- mentor e mentorado, devendo haver
do e um profissional da área de trei-

'

afinidade entre -ambos, e principal
namentos em coach (é um processo- mente dedicação do mentorado na
de- interação humana) para manter e execução dos objetivos estabelecidos
auxiliar na condução dos encontros e nas reuniões. É necessário disciplina
foco no assunto, mas sem interferên- e força de vontade para o sucesso do
cia no conteúdo das conversas. projeto.

vo, optou-se por realizar um proje
to-piloto no

.

qual são mentorados
três- jovens, a ideia é estender a mais
nucleados. Atualmente, estão em an

damento três mentorias com os se

guintes participantes:
.

"

ANTONIO CASSIO BOGO, dire-
tor da Palazzo Pisos e revestimentos,
mentorado do pelo Vicente Donini,
presidente do Conselho de Adminis

tração da Marisol SIA.

CARLOS GUESSER, proprietário
da Prattike Confecções, mentorado
pelo Paulo Chiodini da rede de Pos
tos Mime..

/

J
,f

Advocacia Previdenciária
Endereço: Rua BerthaWeege, 525 .: $ala05

'

, Bairro Barra do Rio Cerro,... Jaraguá do Sul - Sç
Fone:-473372 ..2304

E-mail: previdenciárió@bastosadvogados.com.br
Site: www.bastosadvogados.com.br

Advocacia Empresarial
Endereço: Rua OUvia Domingos Brugnago, 179

Bairro VilaNova - Jaraguá do Sul- se
Fone: 473275 ..2044

E ..mail: bastos@bastosadvogados.com.br
Site: www.bastasadvagadas.com.br
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Coaching é um processo de interação humana que
.

possibilita o' desenvolvimento do potencial do
Cliente para que ele alcance, seus'mais. desafiadores ob
jetivos ij��.�o!is· e profissionais, >-,0 coaching vem aju
dando 'o�g{'tÍí:zações de ponta (�'ftP1gii·h1etas excepcio
nais através do desenvolvimentõ'fíê pessoas e equipes
de trabalho ,com alto desempenho. .

'

De acordo com o consultor de coaching, Arcangelo
Cechet; o processo envolve um relacionamento entre
o profissional (Coach)' e" o cliente' (Coachee) baseado
em confiança,' ética, compromisso mútuo e regido pela
confidencialidade profissional. Agrega valor tanto aos

profissionais quanto aos resultados financeiros e ao cli
ma da organização. As sessões podem ser presenciais,
em escritório, podem ser também, por telefone ou In
ternet (MSN e Skype).

'COACIINO

�I..a.,.,...
,..�.
é""_· cIaII"

� .:; .. �

Curso de Coaching realizado em outubro no Centro Empresarial

CoachingEmpresarial: Desenvolve estilos de lideran
ça, motiva a alta.performance e ensina a gerir mudan- .

ças. Também aborda a linguagem corporativa, mode
los de gestão e ética.

.

Coaching de vida (Life Coaching): Visa à atuação em

todos os segmentos da vida, promovendo um equilíbrio'
entre as diversas esferas. Atua e11J sintonia com os con
ceitos da Eisica Quântica.

'

r

"Coaching de equij;es:iTrarl'sf�m-argrupos e';'_ equipes.
Processo de construção e desenvolvimento de grupos
de. trabalho, dentro de um contexto organizacional de
terminado, com. a finalidade de maximizar a sua capa
cidade de gerar resultados, gerir sua aprendizagem,'
crescimento e 'contínua transformação como pessoas,
membros de uma equipe e membros de uma organiza
ção.

Coaching de Carreira: Para profissionais que querem
encontrar um trabalho, mudar de carreira ou voltar ao
mercado de trabalho.

DE

__.
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A AMA - Associação de Amigos do Autista de Ja
..t\.raguá do Sul, através de sua equipe de voluntá-'
rios, tem como objetivo, encontrar meios alternativos
de ampliar a captação de recursos, para a sustentabi
lidade da entidade, propiciando assim, atendimento
qualitativo ao educando através dos programas desen
volvidos.

As atividades realizadas pelos voluntários são as

fabricações de papel artesanal e confecção de cartões,
em comemoração.as mais diversas datas e cartões per-
sonalizados. Cartões Especiais

Segundo o presidente, Cassius Gilberto Gonçalves
, a comercialização é realizada através das empresas,
comércio lojista e comunidade em geral, que adqui
rem os produtos e contribuem para o desenvolvimento
sustentável da entidade.

Atualmente o grupo de pessoas envolvidos no tra
balho voluntário é de aproximadamente 80 pessoas,
as quais se organizam em grupos específicos, fazendo
suas reuniões em dias alternados.

Para Cassius a criatividade e o càrinho da execução .

das atividades, têm contribuído de forma significativa
o aprimoramento de todo o processo que envolve a

Cartões Empresariais

confecção de cartões, através da reciclagem do papel
até a arte final. O faturamento mensal é um percentual
significativo para a manutenção da entidade.
,

Outros recursos para manter a entidade, são pro
movidos através de eventos sociais, organizados pelas
voluntárias. Qualquer pessoa que tiver o desejo de
adquirir cartões, ou de participar como voluntário, e

até mesmo contribuir com a entidade, pode ligar (47)
3370-1555 ou e-mail: ama.autista@brturbo.com.br.
AAMA fica localizada ria Rua Gustavo Friedemann,
134, Vila Lalau. . cartões de Quilling

AcaBC participa dI Incontro na Babla
A ACOMAC - Asso- da ACOMAC no 18°

ciação dos Comer- ECOMAC SUL - En-
ciantes . de Materiais contro dos Comer-
de Construção de Ja- ciantes de Material de
raguá do Sul, partici- Construção da Região
pou do 19° ECOMAC Sul que aconteceu em
- Encontro dos Co- Canela, ..Rio Grande
merciantes

.

de Mate- do Sul. Segundo An-
rial de Construção que tônio o evento reuniu
aconteceu na Bahia. mais 600 pessoas n9
O evento aconteceu . Hotel Continental.
entre os dias 14 a 18 Encontro da ECOMAC reuniu mais de 600 pessoas' "Havia participantes
de outubro e reuniu 1200 pessoas e de Santa de São Paulo, Goiás, Bahia, entre outros, de
Catariana participaram 87 integrantes. De Santa Catarina estavam 100 pessoas e de Ja
acordo com o presidente da ACOMAC, An- raguá do Sul foram cinco", disse.
tonio José Lorenzetti, o encontro reuniu 10-·' Para Antonio Lorenzetti o evento no Rio
jistas de todo o .país com muitas novidades Grande do Sul serviu para reunir empresas
no mercado. "É uma maneira dos comer- do setor, através de palestras motivacionais,
ciantes se atualizarem com as normas e leis debates entre lojistas e industriais. O evento
do Governo", ressalta Antônio. acontece todo ano em um Estado diferente

AAssociação é uma das mais ativas' sem- da região Sul. Para 2011 a cidade sede do en

pre se atualizando em palestras e encontros _contro será Foz do Igua-çu,.ii<l> Paraná. E em

em todo o país, a exemplo da participação '2012 Santa Catarina recebe o ECOMAC.

/
,

\

Quem anuncia investe em associativismo:

nucteosesacüs.com.br (47) 3275-7012

,
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FOTOS: NEY PRODUÇÕES

�. �. Núcleo '�e' SegurátiÇa e Saúde no Trabalho ACIJS-APEVI realizou, no dia 30 de
;', ·,�êtembro, 0'10 Encontro de CIP�'s- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de

TtáB'a140,-'O eveiítoreuniumais d���7b:pessoas no auditório do CEJAS - Centro Empresarial
'-��:;i'f �i �ç Jaraguá doSul, com o t���,�"Trabalhos de Segurança que fazem a diferença".
�� '��(ttodo f�r�m cinco empresas � c8#R_artilhar id�ias. público a imp�rtância d� b?m tra

�que parnciparam destacando E��, destaca ainda que a segu- balho em equipe, os objetivos da

é\s içôes,·�v9ltadás a prevenção de
. raI?-ç��ão está só dentro da empre- segurança no trabalho e a �us�a

acidentes. As empresas mostra- sa e sim a partir do momento em das empresas .por· profissionais
ram

.

de que forma as CIPA's de- que sflíÍnos de casa. "Temos que motivados e comprometidos com

senvolvem seus trabalhos e que cuid�.--aa segurança no trabalho e seu trabalho. "As pessoas que fa

instrumentos dispõem para tratar tambêrá em casa com a família", zem um trabalho por que tem que

qa prevenção de aciden�,��, 4�lS ressalta.
,

fazer gera produção e os que fa-

éQ ài.�.Qg�· ambiente e de todos
.

Quem participou do even!o zem p�r�ue g��tam �e fazer geram Palestra com o tema "Segurança no Trabalho só de-
os 'aspectos que afetam sua saúde pode acompanhar a apresentaçao produtividade", explica.

. pende de você" por Rosane Bonessi
'

e segurança. Para o coordenador,' 'do Teatro "Os Cara de Pau" da em- O coordenador do evento, VIl
do Núcleo de Segurança e Saúde

.

presaWEG, e as ações de preven- mar Roque de Lima, salienta que o

.

no Trabalho ÂCIJS-APEVI" Eli- ção das empresas: WEG Transfor- índice de satisfação em relação à

zandro Formentin, a iniciativa do madores, Duas Rodas, Lunelli de programação com a temática "Tra
encontro partiu do Planejamento Corupá, a WEG Automação e o balhos de Segurança que fazem a

Estratégico realizado dentro do Terminal Portuária Braskame SE- diferença", alcançou 92%. E� ra

Núcleo, contando com a participa- ARA de Itajaí. zão do. sucesso, a segunda edição
ção 'e contribuição de toda a equi- E para encerrar o encontro do evento está prevista para 2011.
pe para a realização' do evento. foi realizada uma palestra moti- No final da palestra teve sor

"I\. ideia inicial era apenas para os vacional com o tema "Segurança teio de brindes aos participantes e

Nucleados, mas pensamos melhor no Trabalho só depende de você" um coquetel durante o evento. Ü :
e resolvemos abrir paraoutras em- pela professora de Graduação e vice-presidente daACIJS, para �-

'p���as", .explica. De acor�o com Pós-graduação Rosane Bo�e�si. suntos de Núcleos Setoriais, Luis .

.

jj ,,�.- "

entin o enco (i) servtu para- ..' Com uma palestra cnatrva e Carlos Buzzarello, esteve presente .Grupo· de teatro Os Caras de Pau da empresa.WEG
xperiências '. dinâmica Rosane transmitiu ao e entregou os prêmios. junto com um dos fundadores .da �eg, Werne,r Voigt .�

�

CAB�EIREIROS

ear. da laqulagem Im aonmbra
Toda mulher quer estar bonita em R$ 125,00 para Associados e R$

todas as ocasiões e muitas não 150,00 para os demais.
.

,

'
.

tem conhecimento suficiente sobre
.

_ O, segundo é' de' '_fécnicas·.'�à.",:
como conseguir isso sem' ª� ajudª;de q:piagem, Passoa Pas'�o de;Àplica- -,

'um profissional. Informações' 'c9mo;. �ções de cada Produto, X�ctíicas. de
maquiagem, cabelo e\ unhas podem', _ Maquiagem para o Diae Noite, Tée ...

salvar uma mulher em um rnomen- . nicas e uso .de Delineador e Sombras
to de "emergência de beleza". Para _" e' Maquiagem Completa. O_'-,cUrso
isso o Núcleo de 'Cabeleireiros rea... ' acontece dia 9 enovembro das. 9 ho
lizam em novembro três 'cursos vol- 'Tas às 12 horas, 'O investimento 'será
tados parao assunto com entrega de.. R$'�,O,OO para Nucleàdos, R$ 100,QO.
certificado e serão ministrados pela, " para Associados ACIJS-APEVI e <R.s'
Naturalist, empresa que representa as 130,00 demais interessados.
marcas Vult e DudaMolinos no Cen- O terceiro curso é de Auto Ma
tro Empresarial de Jaraguá do Sul. O, quiagem que, também, acontece dia

primeiro curso Maquiagem Profis- 9 de novembro, das 13 horas às 17
sional acontece dia 8 de novembro, horas. Aula Prática de Preparação da
das 9 horas às 12 horas e das 13 horas Pele, Técnicas de Aplicação, Produ-

'

às 17 horas com Técnicas de Limpe- to certo para cada tipo de pele, Ma�
za de Pele, Correções Faciais, Dicas quiagem Completa. Nucleadas R$
de Tendência, Dicas de Acabamento, 50,00, Associados R$ 100,00 e de

Maquiagem para Dia e Noite e Ma- mais interessados pagam R$ 130,00.
quiagem Completa. O investimento Informações: 47 3275 7012,- e-mail:

,
será de R$ 100,00 para Nucleados, núcleos@acijs.com.br.

.
\

�.

)

I

EDCODtra do""0aat••
-

..1Ira
.

Oturismo de Jaraguá do Sul apresentará
seus produtos turísticos em encontro, no

dia 25 de novembro, no centro Empresarial,'
a partir das 18h30.

O Núcleo da Hospitalidade ACIJS-APE
VI, que representa a hotelaria na região,
apresentará o "Produto Turístico de Jaraguá
do Sul" a empresas, comunidade local e a-

Imprensa. ,

Os participantes terão a oportunidade
de observar no encontro a apresentação dos
Roteiros Culturais "Caminhos de Jaraguá".
que contemplam a vivencia das colonizações
Alemã, Italiana, Húngara e Roteiro Históri
co. e de compras na região central. Além dos
roteiros de aventura C<;>IllO voo livre e monta

nhismo. '

O Encontro de Turismo faz parte dó con

junto de ações planejadas pelo grupo gestor
.

do turismo formado pela Secretaria' da In

dústria, Comércio e Turismo da Prefeitura .

de Jaraguá do Sul, Conselho Municipal de
Turismo, Gerencia de Turismo da Secretaria
do Desenvolvimento Regional de.Jaragua do .

Sul, Fundação Cultural de Jaraguá do Sul,
Vale dos Encantos, Convenrion & Visitors

Quem anuncia investe em associativismo.

nÚcleos@acijs.com.br (47) 3275-7012

Bureau e Núcleo da Hospitalidade ACIJS
APEVI. Aação faz parte do projeto Empre-

.

ender Competitivo 'da FACISC - Federação
das Associações. Comerciais e Industriais de

'

SC e da CACB - Confederação das Associa

ções Comerciais do Brasil, que contempla
ram o Núcleo da Hospitalidade com verbas
voltadas para ações do turismo e também
com apoio dos empresários locais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MISSÕES EMPRESARIAIS
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A CME - Câmara da Mulher Empre
r\sária ACIJS - APEVI visitou a Villa
Francioni em São Joaquim. Cerca de 20

pessoas subiram a serra para conhecer a

cidade mais fria do Brasil, as belezas da
Serra Catarinense e principalmente conhe
cer os vinhos que já foram destaque em

grandes feiras do segmento, tanto nacional
quanto internacionalmente.

O objetivo da visita foi oportunizar as
empresas do Núcleo e as associadas em

conhecer as práticas de gestão com a tro
ca de informações a partir da experiência
do sucesso da vitivinicultura da cidade.
Os visitantes conheceram todas as etapas
de fabricação do vinho. Logo após foram
visitar a estação experimental da Epagri
- Empresa de Pesquisa Agropecuária e

Extensão Rural de Santa Catarina, onde
observaram os equipamentos de ponta
para o cultivo de frutas, principalmente
de maçãs. Na Epagri .São Joaquim está

plantada a árvore matriz da maça fuji no
Brasil, responsável pela multiplicação da

espécie no país.

I
ONúcleo de Segurança e Saúde ACIJS-APEVI partici

pou, em outubro, da 18° FISP - Feira Internacional de
Segurança e Proteção em São Paulo. O encontro aconteceu
no Centro de Exposições Imigrantes e contou com cerca

de 800 empresas expositoras com mais de 50mil visitantes
nos três dias de feira. Os ,28 participantes entre técnicos e

engenheiros de segurança do Núcleo tiveram a oportuni
dade de participar do maior evento do setor da América do
Sul, a FISP apresentou lançamentos e novidades dirigidas
à prevenção de acidentes e doenças do trabalho.

.

Os integrantes do Núcleo conheceram equipamentos
de proteção individual e coletiva, alarmes, controle de
acessos, segurança física e patrimonial, entre outros apare
lhos.

Para o Técnico de Segurança da Weg, Gonzaga da Sil
va, o encoritro teve resultados positivos apesar do pouco

.

tempo de estadia e ressalta que a região ainda está atrás
dos grandes centros no setor de segurança do trabalho.

r

Com o objetivo de auxiliar os profissionais do Terceiro
Setor a ampliarem os seus conhecimentos para a gestão

sustentável, o Núcleo de Responsabilidade Social Empre
sarial ACIJS-APEVI realizou um curso voltado para a área,
nos dias 5 e 6 de outubro, no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, na qual reuniu 25, pessoas. ,

O Terceiro Setor promove o desenvolvimento econô
mico, social e ambiental com grande atuação no combate a

desigualdade, são instituições e organizações sem fins lucra-
tivos.

.

O curso de Gestão para o Terceiro Setor foi realizado

pelos profissionais Nazareno Loffi Schomoeller e RalfMar
cos Ehmke que são professores na'FURB - Universidade de

Blumenau, e integrantes do Instituto Exitus, ambos apresen
taram quais as melhores estratégias para o desenvolvimento
de uma instituição do Terceiro Setor.

Para a coordenadora do Núcleo, Sabrina Adami Scha
ppo, o curso foi uma maneira de nivelar o conhecimento .

,(

.. s.'"

•

I
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Ir

o grupo visitando a Drãger uma das empresas expositoras na Feira

"As empresas deveriam incentivar mais na área e não ver
como um custo e sim um investimento", disse. Segundo
Gonzaga o Núcleo está buscando incentivar as empresas a

investir mais na área como palestras sobre o assunto.
-

Integrantes do Núcleo de Responsabilidade Social no encontro do
3° Setor
"Com o curso o Terceiro Setor passa a ser um compromisso
do Núcleo, acreditamos que o trabalho em conjunto entre

primeiro, segundo e o terceiro setor é que trará o desenvolvi
mento sustentável de nossa comunidade", explica Sabrina.

•

I
VINíCOLA FRANCIONI

CM�em
frente a

Vinícola Villa
Francioni em
São Joaquim

landünento....
"+:,.,)._

O·����Lr;��e: eC:ei���:
ver uma série de habilidades para
atender bem. Com clientes cada vez

mais, exigentes na área de gastrono
mia, na qual se destaca os garçons
que desempenham U1):1 papelessen
cial; nó at�n<iimentº, o .,Núc1�Ó/ de '

Hospitalidade ACIJS.,.APEvt}�m
parceria COnl'tt:) Núcleo de.Gastro
nomia realizou durante quatro dias
o Curso ... ·. de Garçom com 20 horas
aulas .:no Centro Empresarial. ..

'Ao �.

todo pilJjicj.p�flm 15
. profissionais .

pessoas,�utdpiaiicamente eleas�xi-,'
..' geínmais"; disse: Segundo ���..�. ê��
,paci�áçãQ é sn3:. tendênci� l]l1l�4!a�;!

, .., ,�':���a�����:���s:�;i�:t;:. ;st1�;'
, {_'O ;:::::'){::;Y::':';::�;}::/':':': ;::.{,. .' ,.,.... "

ta. ..;'.,.
....

lI,.
Para Líiis à 'profissão de garçonf

exige mais do que um nível de esco

laridade, e sim pede do profissional
conduta é comportamento e,xem ·

pIar, além ,do' domínio das técnicas
de servir'��lp.\'E aonde surge! � Ii�-:,.
cessidade a�'/u:Itl.treÍnamelltd' aª�->
quado, coci à iÚilização de tééI}icas
padronizadas e modernas, que aten
dam às exigências dos melhores.es
tabelecimentos, Luis tem formação
em Hotelaria' e especialização na

França na área de Serviços �?l �es.;,
taurantes ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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As empresas brasile.i�as só c�nse�irãü
se manter competítivas se mvestirem

em criatividade e puderem contar com um

bom estoque de pessoas melhor prepara
das. O recado. foi deixado. por Clemente
Nóbrega e Pedro Mandelli no. 55° Encon
tro Empresarial promovido pela ACIJS -

Associação Empresarial de Jaraguá do. Sul
no. dia 20. O evento, realizado. no. Grande
Teatro. da Sociedade CulturaArtística, reu
niu cerca de 800 pessoas entre donos de

empresas, executivos e profissionais de vá
rias áreas interessados em ouvir os novos
conceitos de inovação e capital humano,

Nas duas palestras a preocupação de
Mandelli e Nóbrega, dois dos principais
analistas do. mundo. corporativo nacional
na atualidade, girou em torno das possibi
lidades que o. País tem no. cenário. interna
cional,

Conforme Mandelli, o. Brasil tem uma

economia que cresce na ürdem de 7 a 8%
ao. ano, só comparável ao milagre da dé
cada de 70, lhas por outro lado. tem total
ausência de gente preparada, em quanti
dade para atender a este crescimento. e em

capacidade técnica.
"É preciso uma ação. de repreparo das

organizações para que elas efetivamente
possam contar com gente disposta a fazer
diferença, caso. contrário o. País não. "terá
fôlego. diante dos competidores interna-

ATIVIDADES·DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI
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Pedro Mandelli

cionais".
'Ele sugere que a mão. de obra seja

assegurada mesmo. antes da necessidade,
com a formação de estoques de pessoas
qualificadas. As empresas devem' deixar
de lado. a ideia de uma estrutura magra e

optar por ficar mais musculosas para po
derem "brigar" com mais facilidade com

seus concorrentes,
"O segredo. está em antecipar a de

manda de pessoas preparadas e dispostas,
A falta de pessoas qualificadas custa mais

. do. que ter um funcionário amais", garante
Mandelli.

,
A questão não.é fácil de resolver, apon

ta o. consultor, "O Brasil tem um atraso. na
, educação. equivalente a décadas. Nós não.
temos engenheiros, não. temos técnicos e,
o. pior, não. temos novas universidades de
engenharia com qualidade, novos progra
mas de formação técnica. Já estamos im

portando técnicos, engenheiros, já impor
tamos gerentes e presidentes de empresas.
Não. é um_ ciclo curto, é um ciclo. aonde
como profissional não. pode ter uma con

duta mono e sim multi, culturalmente e de

especialização." .

Ao. abordar a questão. da inovação, Cle
mente Nóbrega lembrou o. modelo japonês
de qualidade total praticado. a partir da-dé
cada dos anos 70 para dizer que criativida
de também requer sistematização.

"Muitas empresas pensam que só gê
nios são. capazes de inovar, Ao. contrário, .é
possível ter pessoas inovadoras no. chão. de
fábrica, desde que aprendam a ser inova
doras e tenham as ferramentas certas".

Segundo. ele, empresas pequenas e

grandes têm a mesma necessidade de
oferecerem know how, porque enfrentam
concorrência de todos üs lados graças à ra-

. pidez com que as novidades aparecem no.

mercado.
.

"Inovar significa produzir valor novo,
dinheiro. novo, que pode vir de produtos
novos, de processos de negócios novos, de

-

FOTOS: ANDRÉ KOPSCH

Clemente Nóbrega

modelos, de maneiras diferentes de intera
gir corn seu mercado, com fornecedores e

clientes", lembrou Nóbrega.
Citou a Companhia Vale do. Rio. Doce

como uma empresa que trabalha forte
mente seus processos internos para reduzir
custos e manter sua competitividade inter-·
nacional. "A verdade é que inovação não.
é apenas em produto. Todas as empresas
querem inovar, mas não. sabem como fazer
pürque não. há disciplina. Mudando. esta
visão. e dando. às pessoas as condições de
serem criativas, os resultados vão. apare-
cer".

'

Cabeleireiros participam de curso
O s pr�fissiünais de s�lãü de beleza

precisam estar em constante atua
. lização para acompanhar o. desenvolvi
mento do. segmento, em relação. a equi
pamentos e a moda em destaque.

Com o. surgimento. de novas tendên
cias e equipamentos acaba obrigando. o.

profissional a adquirir e aprimorar habi
lidades. Com tudo, o. Núcleo. de Cabe-

_- ,

leireiros ACIJS-APEVI realizou em três
períodos, no. dia 27 de setembro, 4 e 18
de outubro, o curso. Gestão. e EstratégiasI

Financeiras, ministrado. pelo. consultor

do. Sebrae, Henrique Bilbao, voltadas
.

para os profissionais de salão. de ·beleza.
Com o. objetivo de mostrar os processos
de uma boa administração. ,e informa
ções de preço.s.

O coordenador do. Núcleo, Celso.
Roberti, ressalta que não. são. apenas as

grandes empresas, que precisam contro- "i

lar suas finanças corretamente, mas todo
e qualquer negócio. "Devemos estar
atentos às mudanças do. mercado, para
superar e administrar, com mais compe
titividade no.ssa empresa", explica.

Profissionais de Salão de Beleza se atualizando com consultor do Sebrae

?

I
}

.,.1
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r'" NÚClEOS EM PAUTA
ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS,ACIJS-APEVI

o Mr Beefbusca aliar a culinária de novas:'id�1s ao tradicional compr6misstrd�5
harmonizar não só a refeição, mas' o encontro.com as pessoas de quem se gosta,

. >
.

'"
'\ �

,

]i

T'
udo começou em· 2007
com o casal Silvyo Mo-
denese e Camila Ferraz

com o objetivo 'de fornecer,
carne no mercado. O casal per
cebeu a necessidade de ter um

local onde se pudessem -consu
mir carnes prontas no próprio

. estabelecimento. "Nosso foco'

principal sempre foram os es

petinhos até então uma novida-
. de em Jaraguá do Sul", disse.

Hoje a Mr Beef oferece
além de' seus espetinhos, por
ções de carne, hambúrgueres de
250 gramas, produção própria,

I pratos especiais como Bife a Parmegiana, Eisenbahn a
.s,;.,.,. Pururuca (prato regional), porções de boteco para aten

der o público mais descontraído com um happy hour à
base de tilápia a milanesa, anéis de cebola, entre outros

pratos. ,' .

.

Para quem quer experimentar uma boa comida em

cardápio amplo, popular e sofisticado ao'mesmo tempo
existem algumas opções, a exemplo dos decks, um' am-

.

biente aberto para quem quer ser visto e apreciar o mo
vimento, há também espaço para as pessoas mais reser

vadas, assim corno para as, crianças' que hoje éa grande
novidade da casa.

O espaço para os pequenos é um diferencial impor
. tante, na brinquedoteca Os pais podem deixar s�us filhos

.

a vontade assistindo desenhos em
.

DVD ou atémesmo se divertindo
.

com os brinquedos-didáticos, en-
quanto os pais jantam as crianças
se divertem. O empreendimento
cresce a cada dia, resultado de
um bom. trabalho do casal e de
toda SUa"equipe, "Quando se faz
o que gosta colhemos os frutos'
mais rápido; sou apaixonado por

. esta área", ressalta.
Silvyo é associado ao Núcleo

de GastronomiaACIJS-APEVI e
acredita que ser associado é uma

vantagem para todos os empresá
rios do segmento; na qual tem a

possibilidade de discutir em conjunto as dificuldades do
setor e juntos conquistar cada vez mais a comunidade
jaraguaense e assim, apreciar os bons restaurantes que
existe na cidade.

.

Um dos assuntos em pauta do Núcleo é a falta de mão
de obra qualificada e a disponibilidade de tempo das pes
soas para trabalhar nos horários dos restaurantes. "E di
fícil encontrar garçons e ajudantes da área que tenham

disponibilidade de tempo ou que tenham qualificação",
conclui. O Núcleo se empenha em trazer profissionais da
área para palestras e capacitações ..

O Mr Beef está aberto de terça à sexta-feira das 18h
I

às 24h, sábados das 11h30 àsl éh e das )8h às 24h, na
Rua Epitácio Pessoa, 820.

FOTOS: ERIC DE LIMA

, ·1
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ORGULHO!

Fapescpremia repórter do OCP
DéboraVolpi venceu na categoria Burle Marx deValorização da Biodiversidade

"O PRÊ·MIO
e concurso Valorização da Biodiversidade de Santa

Catarina, da Fapesc, teve como objetivo premiar profissio
nais que se dedicam à produção de conhecimento cientí
fico e jornalístico demonstrando a importância do assunto
no Estado. Os vencedores das três categorias constantes
no projeto recebem valor em dinheiro, troféu, medalha-e
certificado, participam de um seminário e, ainda, viajam
ao Rio de Janeiro. Em contrapartida, devem produzir novos
trabalhos que tenham o meio ambiente como foco.

JARAGUÁ DO SUL

Uma ideia que virou

sugestão e, na sequência,
estampou as páginas do
jornal O Correio do Povo
acaba de receber
aplausos estaduais.

reportagem "Beleza e his
tória que resistem ao tem

---- po" é uma das vencedoras
o prêmio Valorização da

Biodiversidade Vegetal da Fapesc
(Fundação de Apoio à Pesquisa
Científica e Tecnológica do Estado
de Santa Catarina). O texto foi es
crito pela jornalista Debora Volpi e
publicado emmaio deste ano.

Na matéria, os personagens
principais eram as árvores tom

badas como patrimônio do mu

nicípio. Tema pouco discutido
na cidade, ele foi descoberto pela
repórter durante a elaboração de
outra pauta semanas antes. Po
rém, não ficou condicionado ao

esquecimento. "Bu sugeri o assun
to à editora-chefe Patrícia Moraes

QUEM É:
Debora Luiza Volpi
NATURALIDADE:

Jaraguá do Sul
IDADE: 25 anos

FORMAÇÃO:
Comunicação Social
- Jornalismo (?007)

INSTITUiÇÃO pE
ENSINO: Univali

(Universidade do
Vale do ltajaí)

como forma de incentivar a po
pulação a conhecer e preservar as

próprias riquezas naturais e histó

ricas, e ela aceitou", explica.
A apuração das informações,

contudo, não foi tão simples quan
to pode parecer. Segundo Debora,
três dos nove exemplares não pu
deram ser visualizadas pela equipe
do OCP. Ela esclarece que alguns
estão em locais públicos e fazem

parte do dia a dia dos jaraguaenses.
Já a outros, o acesso acabou sendo
dificultado ao longo do tempo.

Depois de percorrer a cidade em
busca das árvores consideradas relí
quias municipais e do passado que
as rodeia, a jornalista ainda chamou
a atenção dos leitores para o futuro.
Como chamariz, utilizou a iniciativa
local de promover o plantio a partir
de campanhas anuais de mudas .

frutíferas e arbóreas. Além disso, ela
fez um alerta a respeito da manei- .

ra correta de organizar a poda das

espécies a fim de não prejudicar a
continuidade delas.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

"
o repórter
está sempre
preocupado

em trazer algo
de novo e a ele
dar um enfoque

diferente.
DEBORA VOLPI

"

Reportagem foi
publicada na terça
feira, 11 de maio,
e ocupou duas
páginas

, .

nsarelc

��I._"ROS - i'--I077TOS
,-

.I1J'OVEIS
CReOI-.-C>S X 76 IVIESES I�Ó"VEIS

32.620,00 X 543,60 47.110,00 X 785,07
05 contemplaç6es mensais

SIMUL. S.U o ....TIVO'
. vvwvv.uniaocat.com.br

Curiculum e Entrevista

3371-8153 I 9186-7223
Rua João Januarío Ayroso, 80 - sala 03 - Jaraguá Esquerdo - E-mail: uniaosilversnetuno.com.br
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CLIC DO LEITOR
Essa é a Kira,
obediente e

carinhosa, mas
infelizmente
foi encontrada
triste e sozinha
na rua. Agora
está bem e

espera um

novo lar. Para
adotar, entrar
em contato
com Maria

Cristina, pelo
telefone (47)
9652-4430.

CRÔNICA
SEXTA-FEIRA SÁBADOQUARTA-FEIRA

PatríciàMQraes,
jomalista

CharlesZimmermann, CarlosHenrique
escritor

"

Schroeder, escritor
'

Ke!'yErdmann,
Jornalista J

Uvros OU apostilas?
amatéria sobre livros e apostilas, numa

grande revista semanál de informação,
me despertou a atenção. Em três páginas,

--.- amatériamostra as vantagens da aposti
la, tentando explicar porque centenas de escolas
públicas, pelo Brasil, mas principalmente em São
Paulo, estão recusando os livros didáticos do MEC
- gratuitos para as escolas - e substituindo-os
pelas apostilas, que cada mu

nicípio tem que pagar dos pró
prios cofres, tanto a elaboração
quanto a impressão.

Os autores. do texto ficam
meio em cima do muro, pois
colhem muitos depoimentos
e aqueles que estão usando
defendem, já outros profes- ,

sores, de universidades como
------------

a Unicamp e USp, olhando de
fora, condenam.

Já falamos bastante de apostilas, em outras

oportunidades, mas o uso delas nas escolas pú
blicas é novidade. Os livros didáticos distribuí
dos pelo MEC podem não ser os melhores, mas
já estão pagos, a União já pegou dinheiro dos
cofres públicos e pagou-os, ou seja, nós paga
mos, porque são os impostos que pagamos que
compõem a receita federal.

As apostilas, em contrapartida, além de pre
cisarem ser pagas pelos municípios, de novo

com o mesmo dinheiro do contribuinte, que es

tará pagando duas vezes, então, tem a péssima
característica de ser, não raro, colchas de reta-

lho, com material extraído dos mesmos livros
didáticos que estão sendo preteridos.

Não sei como as apostilas são usadas hoje,
mas sou professor e quando dava aula em co

légio particular, via alguns professores usando

apostilas de maneira totalmente errada: che

gavam na sala, mandavam abrir a apostila na

página tal, mandavam ler a lição, depoisman
davam fazer os exercícios e

alguns nem sequer faziam a

correção. Isso sem contar que
as apostilas, na escola particu
lar, custam uma fortuna. Es

peremos que nenhum aluno
de escola pública tenha que
pagar qualquer valor por elas.

A verdade é que se o pro
fessor não for bom, não for

qualificado, não vai adiantar
usar nem livros, nem apostilas. Depende muito
do professor. Um professor dedicado, abnegado,
como já tive o privilégio de conhecer alguns, com
minhas incursões em escolas municipais e esta

duais, pode usar a apostila commuita sabedoria,
em proveito dos alunos, com vantagens para
ambos. Ou o livro didático. Ou nenhum dos dois.

O que deixa a todos nós indignados, é o fato
de jogarem dinheiro fora: recusar livros que já es

tão pagos, gastarmais dinheiro comapostilas que
podem ter qualidade duvidosa e que podem não
trazerbenefício nenhum para os estudantes.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

- Todos os dias)

,. Cine Breithaupt 2
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14hl0, 16h,
17h50, 19h40, 21h30 - Todos os dias)

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

- Todos os dias)

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

- Todos 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 (14hl0, 16h40, 19h10, 21h50

- Todos os dias)

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

• Homens em Fúria (teg) (22h - Todos os dias)
• http://www.prosapoesiaecia.xpg.com.br

• Cine Garten 3
• Comer Rezar Amar (Leg) (13h20, 18h50

- Todos os dias)
• Juntos pelo Acaso (l.eg) (16hl0, 21h40

- Todos os dias)
LANÇAMENTOS

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

CINEMA
- Todos os dias)

• Eu e Meu Guarda-Chuva (13h30, 15h20,
17hl0 - Todos os dias)

• Cine Garten 5
· ° Solteirão (Leg) (13h50, 16h30, 18h40,
21hl0 - Todos os dias)

• Cine Garten 6
.

• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h40, 15h50
- Todos os dias)

• Jogos Mortais: ° Final (Leg) (18hl0, 20hl0,
22hl0 - Todos os dias)

BLUMENAU
• 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, 21hl0 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Jogos Mortais: ° 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) (14hl0, 16h20

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

- Todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Estela tenta confirmar com Beatriz que ela é

a mãe de Solano. Manuela se despede de Sola
no e garante que voltará assim que puder. Amé
lia confidencia a Pérola que seu casamento está

desgastado e que ela só permanece com Max por
causa dos filhos. Max acerta com Vitor seu plano
para o rapaz reconquistar Manuela. Estela incentiva
Solano a ficar contra Manuela e Mariquita a repre
ende. Bruno ameaça contar para Janaína sobre o

envolvimento de Nancy com seu pai se' a tia não
revelar sua armação. Max vai ao encontro de Bea
triz. Bruno coloca Janaína e Nancy frente a frente.

TI TI TI
Marcela rejeita Renato, !!las ele implora por

uma nova chance. Jaqueline aparece no noticiário
da TV tentando se jogar do viaduto e Clotilde as

siste à cena. Marcela conta para Edgar que esteve
com Renato. Rony vasculha o ateliê de Valentim
atrás de informações sobre o espanhol. Mesmo

contrariado; Jacques tenta convencer Jaqueline a

desistir de pular do viaduto e ela exige que o es

tilista a peça em casamento. Jacques a pede em

casamento, salva a vida de Jaqueline e vira herói.
Desirée confronta Amanda. Giancarllo assume a

editora e anuncia o fechamento da Moda Brasil.

PASSIONE
Diana simula estar confusa quanto aos seus

sentimentos por Mauro. Melina faz perguntas sobre
Diana para Laura e finge estar preocupada com o

seu desaparecimento. Totó fica sensibilizado ao ver

que Clara arrumou sua casa e cozinhou para ele an

tes de sair para o trabalho. Fred exige saber, o que
Melina fez contra Diana. Gerson leva Fátima .para
passear e ela convence Felícia a ir com eles. Sinval e
Lorena exigem que Stela saia de casa se escolher fi
car com Agnello. Felícia chega em casa com Gerson
e Fátima e fica constrangida ao encontrar Totó. Bete
acusa Fred de ter assassinado Saulo.

. RIBEIRÃO DO TEMPO
Filó confessa a Arminda que está nervosa

com o casamento. Karina diz a Célia que o casa
mento de Tito e Filomena é uma farsa. Joca exige
que a policia lhe dê informações sobre as investi
gações do atentado. Querêncio pega seu quadro
misterioso no ateliê e sai com ele. Flores sai da
biblioteca com Clorís e os dois cumprimentam
Querêncio, que está na sala. A sós com o profes
sor, Querêncio diz a ele que pintou a tela depois
de ter uma visão e pede para deixá-Ia na casa

do amigo. Filomena, já maquiada e com o cabelo

pronto, se prepara para colocar o vestido.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Você saberá captar o desejo dos

outros nesta terça-feira, mas tenha
cuidado com alguns contratempos.

Notícia de alguém trará muita alegria. A noi

te é ideal para ficar em evidência! Pense de

maneira positiva, veja o que é mais impor
tante e mude.

Evite atitudes rebeldes no traba
lho. Mostre mais interesse por
sua profissão e só terá a ganhar.

Nos assuntos do coração, nem mesmo

a distância poderá esfriar o que sente pelo
par. Esclarecer acontecimentos será provei
toso para o presente e o futuro da relação.

Procure estreitar os laços com as

pessoas que possuem os mesmos

interesses e ideais seus. Cuidado

com rival. No campo amoroso, os sentimen

tos estão intensos e transformadores. Reser
ve um tempo para caminhada, massagem,
leitura e meditação. .

O setor profissional está bem-ampa
rado, principalmente se você faz uso
da sua intuição. Terá sucesso para

captar o desejo dos outros. Seja autoconfiante
para qUE) os outros te valorizem. Tenha sempre .

em mente energia e pensamento positivo.

As relações de trabalho serão favo
recidas, só não abuse da sorte nos

negócios. Terá êxito em tudo que
envolva comunicação e diplomacia. A

vida amorosa, porém, pode ser sacrificada.
Assuma as consequências de suas atitudes.

o desejo de ser útil e necessário(a)
,� pode prevalecer neste dia. Não per
ca a chance de se dedicar a uma

causa social ou filantrópica. Os relacio
namentos afetivos serão ricos e intensos. Con

seguirá o apoio de quem tanto deseja, graças
ao seu charme e talento.

LIBRA
.

Algumas restrições no trabalho po
derão irritá-Io(a), mas não convém
se rebelar. Só com diplomacia e

inteligência poderá reverter a situa

ção. Na paixão, fortaleça os laços de carinho.
Fazer o melhor que puder vai trazer a você

recompensas gratificantes.

ESCORPIÃO
No trabalho, seu dia pode ser van

tajoso, mas a mesma facilidade

que terá para ganhar dinheiro tam-
bém terá para gastá-lo. Momento

perfeito para procurar pessoas que podem
te ajudar a alcançar os seus objetivos. Conte
com elas!

SAGITÁRIO

e Hoje, você pode se reb�lar contra
algumas regras em família. Mas

em compensação, terá alegrias
junto dos amigos e colegas de traba

lho. Não questione tanto o porquê de alguns
assuntos,

.

deixe o barco correr sem querer
controlá-lo demais.

CAPRICÓRNIO
Procure ficar numa posição reco
lhida, observando e mantendo-se
numa quietude estratégica, assim

conseguirá obter os resultados que

deseja. É hora de dar um basta ao que já
não interessa. Conflito interior pode sacudir

algumas relações.

� Não faltará habilidade para lidar

com as pessoas, basta seguir a

'sua intuição e sensibilidade. A vida

amorosa anda meio retraída e uma

sensação de impotência pode afetar o seu

astral. Problemas sentimentais vão exigir
maior tolerância de sua parte.

Você terá sucesso para captar o

desejo dos outros. Entretanto, não
convém se rebelar abertamente

contra regras e situações que o(a) de
sagradam. lgnore qualquer tipo de provoca

ção, não é o momento mais apropriado para

forçar a barra com ninguém.
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Vin Diesel se
diverte no Brasil

Um dos artistas internacionais que estiveram no

Brasil nos últimos dias, Vin Diesel se divertiu a valer
durante sua estada no país: o astro de Velozes e Furio
sos foi visto passeando nas praias cariocas, circulando
pelos shopplngs do Rio de Janeiro e caindo no samba
na quadra do Salgueiro. Animado, o ator se despediu

. do Brasil no domingo esbanjando simpatia com o� fãs.

DIVIRTA-SE

O novo gerente
Uma conceituada empresa, achando que era

hora de mudar o estilo de administração, contratou
um novo gerente, No primeiro dia, acompánhado
dos principais assessores, fez uma inspeção geral.
No setor de empacotamento, todos estavam traba
lhando duro, menos um rapaz que estava encostado
na parede com as mãos nos bolsos. Vendo aí uma
boa oportunidade de demonstrar sua nova filosofia
de trabalho, o gerente perguntou ao rapaz:

- Quanto você ganha por mês?
- Duzentos reais - respondeu ele, sem saber do

que se tratava.

Então o gerente tirou R$ 200 do bolso e deu para
o rapaz, dizendo:

- Aqui estão seus duzentos reais deste mês. Ago
ra suma daqui' e não volte nunca mais!

O rapaz embolsou o dinheiro e saiu o mais de

pressa que pode. O gerente, enchendo o peito, per
gunta ao grupo de funcionários:

- Algum de vocês sabe o que esse sujeito repug
nante fazia aqui na empresa?

E um dos funcionários disse:
- Esse aí era só o entregador de 'pizza!

Sandy estreia
turnê solo

A partir do próximo dia 19,
Sandy estará na estrada em sua

primeira turnê solo pelo Brasil. As

apresentações serão baseadas no
álbum Manuscrito, lançado em

maio deste ano. Curitiba será a

primeira cidade a receber a can

tora. Depois, Sandy se apresenta
em São Paulo, nos dias 25 e 26,
seguindo para Rio de Janeiro, dia
28. Porto Alegre recebe a cantora

no dia 2 de dezembro.

··Galisteu define o

vestido de noiva
Adriane Galisteu já decidiu, no dia de seu casa

mento, 27 de novembro, vai usar o primeiro vestido
que comprou quando começou a namorar o mari

do, Alexandre lódice. "É um modelo branco lindo de
Stella McCartney que eu comprei na loja de Paris e

nunca usei porque, quando olhei para ele, pensei:
'Hum, é com esse que eu vou me casar'. Só pedi a
uma amiga para bordá-lo e deixar com cara de noi

va", contou a apresentadora ao site Terra.

Artistas que mais
vendem discos

Britney Spears está entre as artistas que mais
vendem discos, apesar de nos últimos anos ter ficado
mais conhecida por seus problemas pessoais do que
por sua música. De acordo com a revista Billboard,
Spears novamente foi catalogada como a artista femi
nina que mais vendeu na última década. No ano 2000
ela colocou o.álbum "Oops!...1 Did ItAgain" no primeiro
lugar com mais de um milhão de cópias vendidas em
sua primeira semana de lançamento.

SUDOKU

SOBREOJOGO
É um jogo de lógicamuito
simples e viciante. 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.
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CHUVAS

Últimos dias para solicitaro FGTS
Vítimas das enxurradas de abril devem pedir benefício até sexta-feira, no Parque de Eventos
JARAGUÁ DO SUL

o mutirão para liberação
do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço'

. (�GTS) aos atingidos pelas
enxurradas de abril deste
ano segue até- sexta-feira.

O
s atendimentos iniciaram
no último dia 3 e aconte

cem até dia 12, das 8h30
às 11h e das 13h às 16h,

no Pavilhão B do Parque Muni
cipal de Eventos. A iniciativa é
realizada através de uma par
ceira entre Prefeitura e Caixa
Econômica Federal.

O benefício é concedido so

mente às famílias que tiveram
suas casas atirigidas pelas chuvas
que ocorreram entre os dias 25 e

26 de abril de 2010 e que residam
nas ruas e bairros presentes no

levantamento da Defesa Civil do

município, realizado na época. É
o caso do pintor Carlos Alberto
de Souza, 46 anos, que mora na

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 9 de novembro de 2010

rua Domingos Rosa, no bairro
Boa Vista. Segundo ele, a casa

foi atingida por deslizamentos
e o dinheiro liberado através do
FGTS servirá para realizar pe
quenas reformas na residência .

.

"É uma ajuda boa. Espero sacar

R$ 4 mil", revela.
Até a manhã de ontem, de

acordo com a Caixa Econômica

Federal, 350 pessoas foram aten
didas pelo mutirão. Desse total,
120 procedimentos resultaram
efetivamente na liberação do be
nefício. O número está bem abai
xo da estimativa do órgão, que
previamais de 1,5 mil liberações.

Cada trabalhador pode sa

car até R$ 4.650 e quem perder o
prazo do mutirão deve procurar
uma agência da Caixa até o pró
ximo dia 30 para solicitar a libe

ração do beneficio.
Outras dúvidas podem ser

esclarecidas através do telefone

gratuito 0800 - 6420156, no setor
de Ouvidoria da Prefeitura.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Carlos deve sacar R$ 4mil do FGTS que serão investidos na reforma da casa
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
-"'"-.....

Níver do lindinho
�.. uem o esqueceu ainda está em tempo de desculpar-se: O meu

amigo Jacson Luiz Siega, carinhosamente chamado pelos ami

gos bem próximo de "Lindinho", certamente, foi o aniversariante
....... mais festejado de, ontem, e vai adorar saber que foi lembrado.
Parabéns, querido! O meu único desejo é que Deus abençoe você e toda
a sua família, e ilumine os teus caminhos. Cheers!

Nos corredores
do Mares do Sul

'. Climão! Pelo meu fio
vermelho fiquei sabendo que
um cobiçado herdeiro de um ..

empresário da construção
civil e uma charmosa neta, de
ummega industrial, trocaram
beijos a noite toda, na Noite
Mares do Sul, sábado, no

,

Baepedi, Teve gente que ficou
na'maior inveja ...

• Max Oliveira, Erisson
Bomfim e Isaac Shuster,

NAS RODAS
• Graziele da Silva, lá do
Baependi, também já fez a sua

inscrição e vai participar dia
20 de novembro, na Karlache,
do lo Campeonato de Pênaltis
Masculino e Feminino.

• Aminha amigaMaristela
Mannes, depois.de sofrer uma
pequena intervenção cirúrgica,
já está firme e forte no trabalho.

• O mais festejado aniversariante
de hoje é o gente do bem, Orlando
Stolco Jr., o.popular Orlandinho.
Figura especial, um bom amigo e

que merece todas as homenagens
de hoje. Parabéns, "mano véio"!
O que te desejo é que sejas
plenamente feliz.

• A revista Nossa, a edição de' .

novembro, já está nas bancas da
.

Revistaria Iaraguá, no Shopping
Breithaupt, na Grafipel e na
Revistaria Hott.

Osmar José, Rosana, e Diego
,Vailatti, domingo, na pousada

, Pedra da Ilha, em Penha, durante '

almoço em homenagem aos
25 anos do Portal de Jaraguá,

,.�

estão solteiros. Os rapazes
comandavam uma mesa bem
badalada. Soube que eles
estão cheios de paqueras e

aproveitando bem a vida.

• A gatinha Jaqueline Must,
num vestidinho branco de
arrasar, chamou atenção de
todos, principalmente, de um'
dos músicos do Apokalypse,
o qual a beldade foi vista por
último. Aiaiaiaiuiuiuui..

Social .17·

Fofocódromo
O big showWanderWeege não

gostou nada, nada do link COJTI as

fotos de todos os detalhes, que
está circulando pela rede, sobre o

casamento do. filho, em outubro,
na casa da família, em Iaraguá .

Wander, como todo mundo sabe,
I é avesso a esse tipo de ostenta

: ção. Vai sobrar para alguém!

A empresária Laurita "

'

Weege, foi prestigiar, na
sexta-feira, o aniversário de
84 anos de Juta Marcatto
-( Sra Durval Marcatt� in

,

memorian) -, matriarca da
família MarcattQ e.

_"

�' ,

Quando não se

tem nada, não há
.

nada a perder.
:!)lJJ, trUéJ!

"

Buxixo
Muito sem graça, cafona e es

palhafatosa. Ela se acha natural,
e o marido parece que gosta dos I

micos. Com o perdão da palavra:
"um bundão". É burrinha, petu
lante e postulante à fama, mas
não consegue emplacar porque
é irritante. Agora diz que vai tra
balhar em algo novo ... fora dos
olhos do esposo. A torcida está
nos cascos. Enquando isso, só
tomando mesmo uma taça bem

gelada da espumante Rondinee.

,

,
... à��u: abíaço'dehoje "

, vai para a dupla Rodrigo e'
�'

André, 'da Subway, Figuras ' li Quem quiser ganhar}J;ma
'.
-"".

extraordínãrias quemerecem 'ou mais mudas de.árvore ,

,�
,

o sucesso que fazem. frutífera é só retirar naCapital
, Imóveis, na Rua Marina

• Nelson Behling, do Lava . Frutuoso, 810. O presente é ao
Rápigo Iaraguá/um ,�os mais v pessoalbacana do Pujarna.. ;.

qualificados dá região, é
'\ capa tia re:vist'a do.síte M9�

.

Gonçalves, que já estã nas'
.

bancàs'Vale conferir.

Sílvana Alves, da Villa
Sena, Andréia e Mary" na
151> Noite Mares do Sul,
no último sábado

,_ Hoje a,noite rola-no 70

Divisão, do Pir-duca, uma
.

' �veltiada movimentada pe�o

aniversariante Jacson
Luiz Siega.

• Pode preparar a DÓçhecna
.
Thatiana J;>eixer!da :K:airos
Acessórios, que unia turma

.

vai invaçHr hoje o seu espaço,
para beijá-la uiuiiiíiiílttiiiíiílíro..
Quemmanda ser querida.'.

'

.

Parabéns emuito sucesso. .'
'
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Dilma faz estreia internacional
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Presidente eleita se reúne com Lula em Seul e terá agenda 'casada' 'com a dele no G20
ficam no hotel e participam à noite
de um jantar oferecido pelo presi
dente sul-coreano, Lee Myung Bak,
em que será discutido o tema "eco
nomia global e elaboração de um

marco para um crescimento forte",
segundo a agenda do presidente.

A cúpula do G20 tem início às
9h de sexta-feira com uma reunião

que retomará o tema debatido na
..-a:sa é a primeira viagem in- noite anterior, Às 10h, será dis

ternacional de Dilma depois cutido a reforma das instituições
da confirmação de sua vitó- financeiras.

....lria nas eleições de outubro. A reunião será retomada às

\pesar de sua posse só ocorrer no 11h30, para discutir o tema "de
lia 1° de janeiro, a viagem de Dilma senvolvimento". Por volta de
á tem "caráter oficial" - ela foi con- 12h30, os líderes .almoçam e dis
lidada pela organização do G20 cutem sobre comércio, mudança
raraparticipar de todos os eventos do clima e economia verde. Eles
Io encontro de cúpula. A reunião retomam a reunião às 14h com

deve sermarcada pelas discussões uma discussão sobre o tema "re
sobre a chamada "guerra cambial". forma do sistema financeiro". Em
Dilma participa da reunião ao lado seguida, os governantes tratam de
de Lula, que, antes de ir para Seul, energia, proteção do ambiente ma
teve compromissos em Moçambi- rinho e mudança do clima. O últi

que, naÁfrica. mo segmento da cúpula será sobre
Na Coreia do Sul, a agenda da _ "combate à corrupção".Às 15h30, os

presidente será casada com a de líderes divulgam um comunicado
. Lula, que chega a Seul às 11h de oficial, que trará as principais reso
quinta-feira. Neste dia, Lula eDilma luções do encontro do G20 em Seul.

\ presidente eleita Dilma
Rousseff vi(\jou para Seul,
na Coreia do Sul, onde
participa do encontro do

.

G20, o grupo de nações
com as 20 maiores
sconomas mundiais.

DIVULGAÇÃO

Dilma foi convidada pela organização para participar da cúpula

GUERRA CAMBIAL

Um tema que deve dominar
as discussões do G20 é a chamada

"guerra cambial". Diante da crise
financeira internacional, que ain
da atinge fortemente os Estados
Unidos, o governo norte-ameri
cano tomou medidas para injetar
recursos na economia local, o que
provocou a queda do dólar.

TRANSIÇÃO
Portaria publicada ontem no

Diário Oficial da União nomeou

sete integrantes da equipe de

transição do governo. O primeiro
nome da lista é o de Clara Levín
Ant. Cleonice Maria Campos
Dorneles, que foi assessora do

gabinete da Casa Civil, tam

bém fará parte da equipe de

transição. Os outros nomes são
da jornalista Helena Maria de
Freitas Chagas, Giles Carricon
de Azevedo, Marly Ponce Bran

co, Anderson Braga Dorneles e

Paulo Leonardo Martins.

PREVISAO DO TEMPO

t),ot E CHUVA
Presença de sol na maior
parte do dia. Probabilidade
de mais pancadas de
nhuva, temporais e

"(\jadas de vento forte
a partir dá tarde.

-

Temperatura elevada.

. Jaraguá do Sul
é Região
HOJE
MíN: 17°C ;:��
MÁX: 35°C c.,�_.�,_)
QUARTA
MíN: 15°C
MÁX: 24°C

QUINTA
MíN: 120C �I��"
MÁX: 24°C l�.,.--)
SEXTA

MíN: 14°C
MÁX: 25°C

·SENSAÇÃO TÉRM!CA
Calor aumenta

em todo o Estado

CÉU fECHA

_

Dia quente
com chuva

Segundo a previsão da Epagri!
Ciram, as chuvas devem estar pre
sentes em todas as regiões de San
ta Catarina nesta terça-feira. Os
acumulados

devem�ser
maiores na

região central e no itoral, com até
15mm de chuva durant ndo o dia.
NoVale do Itapocu, estima-se que os

índices alcancem até 30mm!dia.

Hoje, a sensação de calor deve

chegar ao auge das últimas sema

nas. Em todo o Estado, o índice
deve alcançar no mínimo .uma

média entre 21°C e 24°C No extre

mo-oeste, na região sul e central,
sensação pode chegar a 27°C - en

quanto no Nordeste, incluindo o

Vale do Itapocu, a sensação térmi
ca de calor pode passar dos 29C.

-,

r

Tl'mlOada
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Trem-bala
a ANTT - Agência Nacional de trem, desviando dos aeroportos

Transporte Terrestre - divulgou as
_
paulistas que seriam ligados por

r�gras de financiamento do trem-uma linha mais convencional e

bala que era a última peça. que commaior frequência. Este desvio
faltava para o edital de concessão tornaria o custo muito menor e as

de linha. Como esta divulgação possibilidades de aproveitamento
foi muito atrasada, as empresas logístico maiores. Da forma como

interessadas estão solicitando' está concebido,' não existe segu
adiamento deste edital para que rança quanto ao retorno financei

possam estudar os efeitos das me- ro do investimento, mas conside
didas. Enquanto isto, o governa - rando a pressa por causa da Copa
dor de São Paulo solicita à presí- do Mundo, tudo indica que tere

dente eleita a revisão do trajeto do mos um novo "elefante branco".

lobos em pele de cordeiro
Até o governador de Minas recebem. Só podemos acreditar

Gerais - quem diria - apoia o re- que os Inconfidentes estavam er

torno da CPME É simples- rados, pois combatiam umtribu
mente inacreditável a voracidade to de "apenas" um quinto. Já são
dos nossos governantes que não 14 os governadores declarada
sabem administrar o muito que já mente a favor da volta da CPME

Economia 19

Vai longe o tempo em que
Bikini era apenas uma ilha do
Pacífico em que se faziam testes

nucleares. Embora falte estatís
ticas mais confiáveis, o mercado
dá como certo o fato de que o

Biquínis
Brasil tem mais de 10% do mer

cada mundial de moda praia.
Com o verão chegando, é tempo
de correr às compras e garantir
um visual atualizado, seguindo
as tendências damoda.

DIVULGAÇÃO

.

Rolamentos - CTK / Powell / SNR
Selos Mecânicos - selobras

Peças para motores elétricos e mctcbomaas
'

Comercial Ltda.
(47) 3376 ..3636 - :�316·�0009

;:'.
"

Rua Angelo Rubini, 12 - Sala 02 -.Barra do Rio Cerro � Jaraguá tio Sul- se .'.
-

;"
.

.

E-mail: nantoncomercial@ahoo.com.br Msn: nantonfiosdecobre@hotmaitcom

LOTERIA

1 ° 48.41 7 600.000,00
2° 21.145 12.000,00
3° 48.763 9.000,00
4° 03.209 7.410,00
5°· 06.280 6.000,00

, 01 - 11 - 25 - 30 - 75

12 - 30 - 32 - 40 - 49 - 60

/il'fIlM'lí:OIU!I sour'flii:lo

17 - 27 - 28 - 32 - 33 - 40
Stt'IHJlj\mO $ti'li/1IEm

02 - 18 - 25 - 33 - 34 - 49

03 - 15 - 16 - 19 - 20
25 - 27 - 38 - 44 - 57
58 - 66 - 69 - 72 - 74
78 - 83 - 96 - 98 - 99

Otimismo em alta
o Índice Nacional de Expectativa tante, pois pessoas otimistas com

doConsumidor-INEC-Jevantado o futuro tendem a planejar com
pela CNI (Confederação Nacional pras de maior valor - sonhos de
da Indústria) aponta para um ati-médio e longo prazos - e o aumento

mismo recorde, batendo a marca no saldo de poupança certamente

de 2001. Este fator é muito impor-têm relação com este otimismo.

INDICADORES
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Julimar Pivatto
* GALATASARAY

Sub-20
uatro jogadores da base
da Malwee/Cimed ajuda
ram a Seleção Brasileira de

....... Futsal a conquistar o Sul
Americano _Sub-20 na Colômbia.
O capitão Gava (na foto com o

.troféu), o ala Dian Luka e os go
leiros Deividi e Igor voltaram
com mais um título na bagagem
e a comprovação de que um tra

balho sério no esporte precisa ter
uma boa base para garantir con �

tinuidade. Parabéns aos quatro e

também ao técnico do time.jara
guaense, Renato Vieira, que tem

olho clínico para buscar talentos
em todos os cantos do país.

Encerrado
o Iaraguá Breakers encerrou

a temporada com um grande
resultado. Eles venceram o Curi
tiba Hurricanes por 12x9 no últi
mo sábado, no campo do Cruz de
Malta, pelo Torneio Touchdown.
A vitória vinha batendo na trave

há um bom tempo e chegou em
grande estilo, já que o time [ara- ,

guaense saiu perdendo pOL 9xO.

Agora é preparar bem o grupo
para 2010, pois qualidade o elen
co tem, faltava-lhe experiência.

ANIVERSARIANTES f\

R.tlDMH\HY AíWtll
IUmS) - Time carioca

já extinto que inspirou
,

até pagode famoso: "no
tempo em que Don Don '

jogava no Andarahy".

,

Mmlf.I��Ol Hf({lIUumm
- Sediado na cidade
paulista de mesmo

nome, terminou em 14º

lugar no Campeonato
Estadual deste ano

OA CASTElO !lll(INCO
,

(20 AfIOS) - Clube
que fica na cidade do
Rio de Janeiro e que
disputa a terceira
divisão do estadual.

DIVULGAÇÃO/CBFS

Mobilização virtual
o assunto na comunidade oficial da Malwee/Cimed no

orkut não poderia ser outro que não a final da Liga Futsal. E
claro que, nesse momento, os boatos sobre saída de jogadores
e o término da equipe também continuam. Por isso, a intenção
destes torcedores é levar faixas e cartazes no jogo do dia 23 de
novembro, com frases demonstrando o amor pela equipe, com
objetivo de sensibilizar os dirigentes e patrocinadores. Já vimos
isso outras vezes, direcionados ao goleiro Tiago e ao pivô Lení
sio (foto). A intenção é ótima, afinal todo clube para ser grande
depende também de uma torcida apaixonada.

PIERO RAGAZZI

(_,.I.II(lr� 'i Pena que não poderei
ir ao Paca (Pacaembu) na quarta-feira,
mas daqui estarei torcendo muito pelo

nossoVerdâo! (Hugo Hoyama,mesatenísta e torcedor
assumido do Palmeiras).

t @J
,

";.', l8ll5lneVentoventania, venta
todo dia. Jávirou ate mania ... Horário

I
"

�
, com fuso pra não confundir. Segunda-

feira?Viximelhor eu parar de zoe a. (Bob Burnquist,
skatista, emmomento poético no

.

ter).
.

. Muito obrigado
Ronaldo, vindo de você émais que um

elogio.Agora é trabalharmais ainda e

manter. Abraço. (Júlio César, goleiro do Corinthians,
agradecendo os elogios doex-camisa 1 doTimão).

, ' ,

'1@1
..

I", ..Não' vejo a hora de
]
ver o documentário do Senna! Ele

simplesmente estava (ou está) em um

outro estágio em relação a nós. (Nalbert, ex-jogador
da Seleção Brasileira deVôlei).

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 • SI4 e 5 www.mág ar d.n
centre- Jaraguá do Sul f1I:.
(Ao Lado do Bradesco) \t[471 3370/1883 I 3370.1240

Bom Jesus é campeão geral do
Circuito Interescolar de Natação

JARAGUÁ DO SUL-
Após três etapas, o Colégio

Bom Jesus/Divina Providência sa-
.

grau-se campeão geral do Circuito
Interescolar de Natação - Troféu
Ernani Volpi Coitinho. A etapa fi
nal aconteceu no fim de semana

na piscina do Acaraí e, das dez ca
tegorias em disputa, a escola ficou
com ouro em quatro (petiz mas

culino,mirim 2 feminino emascu
lino e infantilmasculino).

O Colégio Marista São Luís ,

ficou com o vice-campeonato. A
instituição subiu no lugar mais
alto do pódio no mirim femini
no. O Colégio Evangélico Iaraguá
terminou com o bronze no geral.
O destaque foi o ouro no mirim
1 masculino nesta etapa decisi
va. Em quarto terminou o Centro
Educacional Dente de Leite, que
nesta etapa faturou ouro no mi
rim 1 feminino.

Ajinc ainda vai escolher osmelhores
,

nadadores para compor a equipe

Além dos quatro vencedores, a
última etapa contou com dois ou
ros para a Escola Renato Pradi, no
pré-mirim masculino e no infantil
feminino. Entre os vencedores a

Ajinc/Urbano/FME selecionará os
melhores para compor o quadro
de atletas, mas a relação não foi

divulgada pela equipe.
DIVULGAÇÃO

,

I

� �

1

I�
I!

I
I

,
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' Esporte 21

"

LIGA FUTSAL

Trabalhos reiniciados naMalwee
Equipe treina urna vez por dia apenas para manter a forma e acertar detalhes para decisão
JARAGUÁ DO SUL

Muita conversa, treinos
leves e descanso. Com
base, nisso a Malwee/
Cimed pautará a semana

pós-decisão.

Conforme
o preparador

físico da Malwee, João
Romano, o repouso para
os jogadores nessa altura

da competição não é bem uma

"folga". Na verdade, como esta

mos no fim de temporada não
há mais o que fazer no quesi
to forma física e o indicado é

apenas mantê-la. "É uma fase
mais para lapidar o trabalho.
São treinos mais intensos, po
rém curtos. Além de tudo evita
o risco do atleta sofrer uma lesão
mais grave, o que poderia ocor

rer no caso de um trabalho mais

forte", declarou Romano.
Por isso, na tarde de ontem a

Malwee fez apenas um trabalho
na academia. Hoje pela manhã o

time treina resistência e veloci
dade e amanhã à tarde iniciam os

treinos com bola. Só na quinta
feira que tem dois períodos de

trabalho, pela manhã academia
e à tarde treino tático e técni
co. Na sexta-feira, os trabalhos
voltam a ser somente em um

período, desta vez à tarde e com

bola. No sábado, a equipe acerta

os últimos detalhes num treino
na parte da manhã.

.

A viagem ao Paraná está pro
gramada para domingo durante
o dia. Como de costume, a equi
pe ficará hospedada na cida
de de Toledo (PR), cerca de 45

minutos de Marechal Candido
Rondon.Iocal do primeiro jogo
da decisão da Liga Futsal 2010.
O confronto acontece na terça
feira, 16, às 21h, no Ginásio Ney
Braga, casa da Copagril. A parti
da de volta será na outra terça
feira, 23 de novembro, às 21h,
naArena Jaraguá.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

É uma fase mais
para lapidar o
que já foi feito.
São treinos mais
intensos, porém

curtos.
JOÃO ROMANO,

PREPARADOR FrSICO.

"

Estadual com
time juvenil

Mais uma vez o time juve
nil Malwee/FME representará
a equipe na Divisão Especial do
Campeonato Catarinense de
Futsal. O plantel será base para
o confronto contra a Unisul, às
20h30 de hoje, na Arena Iaraguá.
Além deles, jogadores do elenco

principal que não vêm atuando
muito, como Bebeto que voltou
de lesão, e Lucas, devem reforçar
a equipe juvenil para a Malwee

Malwee/Cimed fará treinos para manter a forma física e evitar e lesões não perder de vista o Estadual.

GUARANY PRECISA VENCER NAVOLTA PARA FORÇAR OS P�NALTIS
-

.

Néki vence e abre vantagem na Segundona
JARAGUÁ DO SUL

A Néki é a única equipe semi
finalista da Segunda Divisão que
tem a vantagem de jogar por um
empate nos confrontos de volta
da semifinal. A equipe saiu vito
riosa do jogo contra o Guarany,
com uma goleada por 4xO e agora
um resultado igual na volta a co

loca na final do torneio. O Bugre
terá de vencer no tempo normal

para forçar a decisão da vaga nos

pênaltis. O jogo de volta será no
dia 20 de novembro, às 16h, no
campo do Guarany.

No outro confronto, Vila Rau
e Atlético Independente empata
ram em 2x2 e na volta o vencedor
fica com a vaga. O confronto só
terá pênaltis se tiver um novo

resultado igual. Os jogos de vol
ta da semifinal estão marcados

para o dia 21 de novembro, na
Vila Lalau e no Rio da Luz.

Pelos aspirantes, Guarany e

Néki ficaram no empate em 1xl.

Quem vencer o jogo de volta avan
ça para a decisão. Na outra semifi
nal da categoria, o Roma pode em
patar na volta, pois bateu a Conti
Elétrica por 1xO. Vale lembrar que
os jogos dos aspirantes iniciam às
14h e o jogo entre Roma e Conti é
naVila Lalau, enquanto que Gua

rany e Néki abrem as partidas do

campo do Guarany.
,

PIERO RAGAZZI

. ,

Time de Schroeder derrotou Guarany (verde) por 4xO e agora tem a vantagem do empate no próximo jogo

,

Escola Anna Tõwe Nagel comemora o bicampeonato no futsal feminino

Jogos Escolares conhece as

primeiras escolas vencedoras
JARAGuÁ DO SUL

Seguem até sexta-feira, 12, os
Jogos Escolares Pequenos Atletas,
Grandes Campeões, promovidos
pela FME. Até ontem, cinco mo

dalidades foram definidas. No
handebol masculino a Escola Re
nato Pradi ficou com a medalha
de ouro. No handebol feminino,
o Colégio Evangélico Jaraguá ('X'
esteve-no lugarmais alto do pódio.

No atletismo feminino, o Alba
no Kanzler teve mais medalhas e

ficou em primeiro. Já no atletismo
masculino melhor para a Escola
Machado de Assis. No futsalfemí-

nino a Escola Anna Tõwe Nagel,
sagrou-se bicampeã. O masculino
não tinha encerrado até o fecha
menta da edição.

Os Jogos Escolares terão ain
da a disputa do basquete, hoje,
no Colégio São Luís. Amanhã é
a vez do xadrez na Arena Iaraguá
e quinta-feira o vôlei será dispu
tado no Bom Jesus/Divina Provi
dência. A competição encerra na

sexta-feira com o tênis de mesa,
no Ginásio do Sesi. O evento re

úne l.150 estudantes de até 11
anos de 26 unidades escolares de

Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pirapora eAliança
estão na semifinal
Fladutra ,e Avaí estão muito perto da classificação
JARAGUÁ DO SUL

A Taça O Gorreio do Povo,
ou Terceira Divisão,
conheceu no fim de
semana os dois primeiros
semifinalistas.

P
irapora e Aliança são os

dois times classificados
no Grupo B. O primeiro
manteve 100% de apro

veitamento ao bater o Amizade,
por 3xl e ficou com a primeira
colocação. A segunda vaga foi
muito disputada. O Botafogo
bateu O Aliança por lxO, resul
tado que deixou as três equipes
postulantes à vaga (Botafogo,
Aliança e Amizade) empatadas
com três' pontos.A definição do '

grupo se deu pelo saldo de gols,
onde o time de Schroeder levou a

melhor (-1, contra -2 do Botafogo
e -4 do Amizade). A Chave B foi
definida antes da A, pois tem um

time a menos.
Pelo Grupo A, ainda falta uma

rodada, mas alguns times estão

muito perto da conquista da vaga.
É o caso do Fladutra e Avaí. Os ti
mes empataram em lxl no fim,de
semana e lideram o grupo com

sete pontos cada. Mas o Unidos/
Nova Geração ainda tem chances
de desbancar os favoritos e pre
.ísa apenas de uma vitória sim-

ples, diante do concorrente di
reto Fladutra, para se classificar.
O empate favorece o Fladutra e

o Avaí, de Guaramirim, que fol

ga na última rodada. União/Vila
Lenzi e Iaraguá apenas cumprem
tabela na próxima semana.

.

Vale lembrar que a Terceiro
na não tem disputa da categoria
aspirante e os jogos da últimaro
dada da primeira fase estão pre
vistos para acontecer no sábado.
União/Vila Lenzi e Iaraguá jogam
às l4h e Unidos/Nova Geração
e Fladutra duelam pela vaga às

l6h, em local a ser definido.

PIERO RAGAZZI

Aliança (calção claro) perdeu, mas conquistou a vaga mesmo assim
,

l11\
CLASSIFICAÇÃO 34° RODADA

Atlético-MG 2x2 Santos
Grêmio 5x1.Ceará
Atlétlco-GO 2x2 Internacional
São Paulo 0x2 Corinthians
Prudente 4xl Goiás
Vitória Oxl Cruzeiro
AvaíOxO Botafogo
Palmeiras ixO Guarani

Flamengo Oxl Atlético-PR
Fluminense ixO Vasco

3S8RODADA
AMANHÃ
21h50 - Ceará x Botafogo
SÁBADO
19h30 - Corinthians x Cruzeiro
19h30 - Santos x Grêmio
19h30 - Atlético-MG x Flamengo
DOMINGO
17h - Vasco x São Paulo
17h - Guarani x Vitória
17h -Internacional x Avaí
17h - Atlético-GO x Palmeiras
19h30 - Fluminense x Goiás
19h30 - Atlétlco-PR x Prudente

Rebaixados para Série B

EDITAL DE INTIMAÇÃO REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL
ESTADODESANIi\ CATARINA Tabelionato do Município eComarca

de Jaraguá do Sul- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro daFonseca na 1589 •Telefone: (47)
3273-2390 • Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00hTabelionato Griesbach·

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMACÃO DE PROTESTO Nos termos do artigo 15 da Lei 9-492/97,
ele o artigo 995 do código de��mas da CGJ ISC, para a devida ciência ao responsável, segue a rela
ção de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis,
a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por

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

Apontamento: 161142/2010 Sacado: ADELAIDE SCHIo.CHET Ro.PELATo. Endereço: RUA ANGEW RUBIN1- BARRA
DO. RIO. CERRO. - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-180 Credor: T E S Co.M E REPRESENTACOES LIDA ME Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 0218002 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 435,00 - Vencimento: 20/10/2010

Apontamento: 160872/2010 Sacado:ADRIANO. G. Bo.BRZYK Endereço: BARAo. DO. RIO. BRANCO 206 SAIA09 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor: RAFACRIS COM EQUIP INF LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3322 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 85,00 - Vencimento: 12/10/2010

Apontamento: 161030/2010 Sacado: ANDERSo.N Ro.DRIGUES Endereço: RUA Jo.SE NARLo.CH WTE 274 - ESQ. Po.S
TO MIME - JARAGUA DO. SUL-SC - CEP: 89253-790 Credor: JARAGUA SUL INDUSTRIAL BRINDES IIDA Portador:
- �spécie: DMI - N° TItulo: 14234/C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$199,00 - Vencimento: 16/10/2010

Apontamento: 161205/2010 Sacado: ANDRESSA o.Do.RIZZI - ME Endereço: RUA Jo.SE TI-IEo.Do.Ro. RIBEIRO, 2896 -

JARAGUA DO. SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: DEMEW COMERCIO. IMPo.RTACAo. E EXPo.RTACAo. IIDA Portador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 0145 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 459,00 - Vencimento: 25/10/2010

Apontamento: 161214/2010 Sacado: CENfER So.MAUDIo. EVIDEo. IIDA Endereço: RUA Jo.Ao. PLANINCHECK 1619
- JARAGUA DO. SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: CENTRO. SULREPRESENTACOES COMEROo. IMPo.RfACAo. E Por
tador: - Espécie: DMI - W TItulo: 0014201/00 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 838,50 - Vencimento: 25/10/2010

Apontamento: 161139/2010 Sacado: CEZAR Ro.GERIo. DE CASTRO. Endereço: MAX E. R. ZIEMANN - CZERNIEWICZ
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-230 Credor: JCR COMUNICACAo. E EVENTo.S IIDAME Portador: - Espécie: DSI - N"
Titulo: 55 - D - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 257,00 - Vencimento: 20110/2010

Apontamento: 161065/2010 Sacado: CIRO. FERREIRA Endereço: R PEDRO. SCHMIDT 144 CASA -lIRA DA FIGUEIRA
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-806 Credor: AYMo.RE CREDITO. FINANCIAMENTO. INVESTIMENTO. SA Portador:
- Espécie: CT - N'Titulo: 20014808633 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.773,09 - Vencimento: 19111/2009

Apontamento: 16127112010 Sacado: CRISTIANO. MARCELO HAFEMANN Endereço: Do.MINGOS Ro.SA 1465-lIRA
DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul�SC - CEP: 89258-010 Credor: SAULO NEUMANN CIA LIDA Portador: ESQUADRIAS
BELLUNo. lJ'DAEspécie: DMI - N'Titulo: 168 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.750,00 - Vencimento: 20/10/2010

Apontamento: 161386/2010 Sacado: D o.XYN CONFECCAo. LIDA-ME Endereço: FEliCIANO. Bo.RTOUNI 1431- JARA
GUADo. SUL-SC - CEP: 89260-180Credor: INDUSTRIA COMERCIO. DE MAI1lAS RVB IIDA Portador: - Espécie: DMI
- N'Tltulo: 14439303 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 404,61-Vencimento: 28/10/2010

Apontamento: 161387/2010 Sacado: D o.XYN CONFECCAo. IIDA-ME Endereço: FELICIANO. Bo.RTOUNI 1431 - JARA
GUA DO. SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: INDUSTRIA COMERCIO. DE MALHAS RVB IIDA Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 1441Q903 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 790,54 - Vencimento: 25/10/2010

Apontamento: 161023/2010 Sacadç: D o.XYN CONFECCOES IIDAME Endereço: RUA FEliCIANO. Bo.RTOUNI 1431
- BARRADa RIa CERRa - JARAGUADa SUL-SC - CEP: 89260-189 Credor:ADINA INDUSTRIAE COMEROa DE FECHaS
IID Portado;. - Espécie: DMI - N°TItulo: 285293 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$1.266,33 - Vencimento: 20/10/2010

Apontamento: 161223/2010 Sacado: D aXYN CONFECCOES lIDAME Endereço:RUAFEUCIANo.BaRIDUNI 1431- BAR
RADa RIO. CERRO. - JARAGUA DO. SUL-SC - CEP: 89260-189 Credor: ADINA INDUSTRIAE COMEROa DE FECHo.S IID
Portador: - Espécie:DMI - N'Título; 352451-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.443,02 - Vencimento: 22/10/2010

Apontamento: 161154/2010 Sacado: DANIEL CORDEIRO. ME Endereço: RUA HILDA FRIEDEL iAFIN S/N - SANTa
ANTaNIo. - JARAGUADo. SUL-SC - CEP: 89266-275 Credor: TRANSpaRTES NASATTa IIDA Portador: - Espécie:DMI
- N° TItulo: 00212.1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.214,20 - Vencimento: 22/10/2010

Apontamento: 161072/2010 Sacado: DCHANSTER MAIKo.N ARAUJO. MAIA Endereço: Ro.DaLFa KRaEGER 01 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: CENTRO. Fo.RM COND LES IIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
27586 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 247,00 - Vencimento: 20109/2010

Apontamento: 161268/2010 Sacado: ELIZABETE ELERf Endereço: RUAJaSEGENUINo. 246 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89254-710 Credor: JERRY Ro.BERTO BRANDES - ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2316-C - Motive: falta de
pagamentoValor: R$ 1.447,25 - Vencimento: 13/10/2010

Apontamento: 160935/2010 Sacado: ERZEU Do.S SANTas So.ARES Endereço: RaD BR 280 KM 69 000033 - JARAGUA
Da SUL - CEP: Credor: DISTRIB DE BEBIDAS JaINVIU..E IIDA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 09280330 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$191,26 - Vencimento: 11110/2010

Apontamento: 161355/2010 Sacado: GAUCHaS SERVICOS IIDA Endereço: TUA Ro.Do.LFo. KRURGER 25 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: COo.PERATIVAAl Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 316003 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 560,83 - Vencimento: 25/10/2010

Apontamento: 161134/2010 Sacado: JANICEMARQUESVIEIRA Endereço:WILLYHENRIQUE G. HARDT 34 C03 - RIa
CERRa I - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-532 Credor: AUTO. MECANICA COMPACTa IIDA Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 7709002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.855,00 - Vencimento: 20/10/2010

Apontamento: 160861/2010 Sacado: JANRIHE CLEBER CORDEIRO. Endereço: ADo.LPHa AUG. ZIEMAN 342 CASA
Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-410 Credor: CENTRO. DE Fo.RMACAo. DE CONDUTaRES LESSMANN IID Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 22835 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$152,00 - Vencimento: 20/10/2010

Apontamento: 160237/2010 Sacado: JULCEMAR IUNQDACUNHA Endereço: RUARICHARD PISKE 87 - CZERNIEWI
Cl- Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: EGIDIaMAZZI Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 01101 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 1.325,00 - Vencimento: 1O/ll/2009

Apontamento: 16107112010 Sacado: liGIA DA SILVA CABREIRA Endereço: o.SCAR RIEGEL - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89253-772 Credor: CENTRO. FaRMCOND LES IIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 27029 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 238,00 - Vencimento: 15/10/2010

Apontamento: 161369/2010 Sacado: MACHADO. COM.DE EMBALAGENS-ME Endereço: PADARIA SC 461 - JARAGUÁ
DO. SUL-SC - CEP: 89250-000Credor: FMPNEUS IIDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: NP135734/3 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 540,00 - Vencimento: 27/10/2010 .

.

Apontamento: 161372/2010 Sacado:MAISaN DUQUlITTECIDaS lTDA Endereço: R FRANCISCO. FISCHER 90 SL 2 -

JARAGUADa SUL-SC - CEP: 89252-070 Credor: CALDEIRA &ClAlIDA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 0003528/B
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 422,00 - Vencimento: 25/10/2010

Apontamento: 161232/2010 Sacado: MEc;ANICA E AUTO. PECAS GIACOMINI IIDA Endereço: RUA Jo.Ao. PLANIN
CHECK 107 - No.VA BRASlLIA - JARAGUA DO. SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: VAlDECIRo. KUREK- ME Portador:
- Espécie: DMI - W Titulo: 25706-B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 366,13 - Vencimento: 22/10/2010

Apontamento: 161068/2010 Sacado: REGINALDa RaDRIGO DE SaUZA Endereço: RUA CEL PROCaPIo. GOMES DE
o.UVEIRA 15 - CENTRO. - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: CENTERPARI'S DISTRIBUIDo.R DEAUID PARTES
Portador: - Espécie:DMI .::N°TItulo: 014795 IR - Motivo: faltade pagamentoValor: R$1.605,40 - Vencimento: 20/10/2010
---�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 160889/2010 Sacado: RHo.M Fo.RJADo.S lIDA Endereço: R DA SAUDADE 248 - CORUPÁ-SC - CEP:
89278-000 Credor: DASSGTEMPERAIIDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 509 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.035,50 - Vencimento: 11/10/2010

'

Apontamento: 161055/2010 Sacado: RL MASsaTERAPIA lIDA ME Endereço: RUA Do.MINGOS RaDRIGUES DA
No.VA 355 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:'89251-640 Credor: SCHRo.EDERTEXflL IIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 10-4-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 524,78 - Vencimento: 21110/2010

Apontamento: 161064/2010 Sacado:TIM INDUSTRlADE MAQ. E EQUIP.lIDAME Endereço: EXPRUDI Ho.RNBURG
70 - VIEIRAS - JARAGUÁ DO. SUL-SC - CEP: 89255-300 Credor. BANCO BMG S/A Portador: - Espécie: NP - N° Titulo:
187010370 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$13.781,86 - Vencimento: 22/07/2008

Apontamento: 161287/2010 Sacado: VAlDINEI SANIDS CIRIACO Endereço; RUA 509, ALVIN CARLOS KRUGER 189
APTO 01 - Jaraguá do Sul-SC - -CEP: 89260-370 Credor: aRBHES ESPUMAS E COLCHo.ES lIDA Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 1990310 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$110,43 - Vencimento: 15/10/2010

Apontamento: 161110/2010 Sacado: VITRINEMaDAS lIDA Endereço: AVENIDAMAL. DEaDo.Ro. DA Fo.NSECA SL
02 - JARAGUA DO. SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: A R INDUSTRIA DE CALCADaS IIDA ME Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 28011- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 503,54 - Vencimento: 29/09/2010

Apontamento: 161337/2010 Sacado:WlLMAR SCHULZ Endereço: RUARICARDo.VIERGUTZ 853 - JARAGUÁDo. SUL
SC - CEP: 89251-970 Credor: COaPERATIVA REGIo.NAL AGRo.PECUARIAVALE Da ITAJAI Portador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 00451901 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 345,60 - Vencimento: 20/10/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 091ll/201O.
Jaraguá do Sul (SC), 09 de novembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 31

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Toque deProteger'
namira da Justiça
Promotoria ingressou com ação no TJ para derrubar lei
MASSARANDUBA

O Toque de Proteger
corre o risco de ser
temporariamente
suspenso pela Justiça
em Massaranduba.

lei municipal, que vi

gora no município· des
de o dia 1 ° de junho; é
alvo de umaAdin (Ação'

Direta de Inconstitucionalida
de) impetrada pelo Ministério
Público de Santa Catarina. A
iniciativa do promotor de Gua

ramirim, Belmiro Hanisch Iú-

o que diz a
legislação
municipal

o "toque de proteger" será re

alizado quando o menor de 16
anos estiver em locais indevidos
ou ingerindo bebidas alcoólicas ou

.

próximo de quem as esteja consu

míndo, desacompanhado dos pais,
obedecidos os horários a seguir esti- .

pulados. a) Crianças menores de 13

anos, desacompanhadas dos pais
.

poderão permanecer nas ruas até as
20h30; b) adolescentes com idade
entre 13 e 15 anos, desacompanha
dos dos pais, poderão permanecer

.

nas ruas até as 22 horas: Art. 30. Os
Conselheiros Tutelares, aPolíciaMi
litarouPolíciaCivil, ao encontrarem

.

o menor de idade nos horários 10-
,

cais e situações estabelecidas nesta
lei deverão encaminhá-lo à sede do
'Conselho Tutelar, onde aguardará a

presença dos pais ou responsáveis
legais, para a liberação. Corporação
diz que reforço no policiamento re

duziu ocorrências.

nior, é acabar com os limites de
horários determinados para a

circulação de crianças e adoles
c.entes nas ruas da cidade.

Inicialmente, o conteúdo será
analisado pelo desembargador
relator do TJ ISC (Tribunal de

. Justiça de Santa Catarina), Elá
dia Torret Rocha. Caso a ação
seja aceita, o desembargador
pode agir de duas formas: ou
determinar que o governo mu

nicipal preste esclarecimentos
sobre a legislação ou conceder
liminar para que a lei seja sus

pensa temporariamente, até a

decisão final da Justiça.
O procurador jurídico do

município, Leonel Pradi Floria
ni, afirma que a Prefeitura ainda
não foi notificada sobre a inicia
tiva da promotoria. Porém, ele
reconhece que a lei é polêmica e

que o Ministério Público a con

sidera ilegal. "É compreensível o
entendimento do MP em relação

,

ao cerceamento do direito 'de ir e
vir dos jovens. Mas a lei foi cria
da com o objetivo de proteger os
menores de idade, que ainda não
são responsáveis pelos seus atos,
e evitar que eles fiquem expostos
à criminalidade", destacou.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br
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Menores de 16 anos podem ficar em locais públicos até no máximo 22h

CORPORAÇÃO DIZQUE OCORRÊNCIAS REDUZIRAM PORCAUSA DO REFORÇO POliCIAL

M: lei não interfere na criminalidade
Nos últimos dois meses, a Po

líciaMilitar deMassaranduba per
cebeu uma redução em alguns ti
pos de ocorrência, como os furtos,
perturbação do sossego alheio e as

brigas. No entanto, o sargento da
unidade, ÁlvaroAntunes deMora
es, acredita que o fenômeno nada
tenha a ver com a lei.

Na opinião del�, a diminuição
nos índices de crirnirlalidade ocor

reu porque a cidade reforçou o po
liciamento ostensivo. "Há algumas
semanas, recebemos uma nova

viatura através do convênio com a

Prefeitura, o que está garantindo a

realização de rondas mais rigoro
sas. Além disso, os policiais parti-

ciparam durante todo o ano de um
curso de reciclagem. Com o térmi
no do treinamento, nosso efetivo
voltou a ficar completo", ressaltou.

No país, pelo menos 21 cida
des em oito Estados já têm toque
de recolher. Namaioria das cida

des, a medida foi uma iniciativa
do Poder Judiciário.

Mulher sofre estupro em

construção abandonada
Uma mulher afirma ter sido

vítima de estupro por volta das
5h de sábado, no Centro de Iara
guá do Sul. Ela relatou à Polícia
Militar que andava ná rua Vera
Fischer quando foi abordada por
um homem moreno, de bigode,
que usava calça jeans e roupas
sujas. Ele a teria ameaçado e ar

rastado para uma construção
abandonada na rua Marina Fru-

tuoso, onde foi violentada.
A vítima contou aos policiais

que foi para casa e só comunicou o
crime uma hora depois que o fato
aconteceu. A equipe fez rondas,

. mas o suspeito não foi localizado.
Ela registrou um boletim de ocor
rência na Delegacia da Comarca.
O resultado do exame de corpo de
delito do IML (Instituto Médico

Legal) deverá confirmar o estupro,

RUPÃ
Acidente causa morte de ciclista

Um acidente entre motocicleta' e bicicleta na rua Roberto Seidel,
Centro de Corupá, na noite de sábado, resultou na morte do ciclista
João Carlos Gessner, 48 anos. Ele chegou a ser levado pelos Bombeiros
Voluntários ao Pronto-Atendimento de Corupá, mas não resistiu aos

ferimentos. Segundo a PolíciaMilitar, o piloto damoto, de 19 anos, não

tinha habilitação. Teste do bafômetro também constatou que ele esta

va alcoolizado. As causas do acidente serão investigadas pela polícia.

DIRECÃO PERIGOSA

PMs sofrem acidente de trânsito
Dois policiaismilitares ficaram feridos ao se envolver em um aciden

te de trânsito em Guaramirim, na noite de sábado. A colisão aconteceu

quando a viatura fazia ronda no Centro de Guaramirim tentando loca
lizar um Fiat Tipo onde estavam dois rapazes que dirigiam o veículo de
forma perigosa e ainda exibiam uma espingarda calibre 16. No entanto,
a viatura acabou sendo atingida por um terceiro veículo. Um dos poli
ciais fraturou o pé e está afastado do trabalho, enquanto o outro sentia

. dores abdominais. Já os ocupantes do automóvel sofreram apenas feri
mentos leves. Os dois jovens que estavam sendo perseguidos, de 20 e 22

anos, acabaram sendo localizados por outra viatura e �etidos .

ViOtÊNCIA MÉSTIU/.\
PM registra três casos de ameaça

A Polícia Militar atendeu três casos de ameaça no último domingo. O
mais grave aconteceu no bairro Boa Vista, quando o marido chegou em
casa embriagado e passou a ameaçar amulher com uma faca de cozinha.
Nos três casos, os suspeitos foram detidos. Também foi recolhido um revól
ver calibre 32, semmunição, que seria de propriedade de um dos acusados.

A CODEL FRIGORíFICO, 1_
SOLICITA QUE O

FUNCIONÁRIO PEDRO,
MEDEIROS FILHO, CTPS
166.6760 SÉRIE 002-01

SC APRESENTE-SE NAS
DEPENDÊNCIAS DA

EMPRESA COM URGÊNCIA.

COMUNICADO
SOLICITAMOS A PRESENÇA DE
JEFERSON JOSÉ CORREAA

EMPRESA LUNELLI
BENEFICIAMENTOS TÊXTEIS LTDA-
ESTRADAABILlO LUNELLI, N° 6700

- BAIRRO: ITAPOCÚ - CORUPÁ- SC
- CEP: 89278-000. PARA TRATAR DE
ASSUNTOS DO SEU INTERESSE ATÉ
O DIA 10/11/2010 (QUARTA-FEIRA).

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

O SAMAE oe Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°:' 176/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE CIMENTO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 09/11/2010, das 8:00 h às 11:30 e das
13:00 às 16:00 h

.

• DATA DA ABERTURA: 23/11/2010 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua .

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente
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CAR

Promoções válidas até 09/11/2010. Preços anunciados sem troca, Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio,
Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa yÁLlDO PARA VEíCULOS À PARTIR DE 2006/2006
COM KILOMETRAGEM ABA!XO DE 60.000KM.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN �

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

4732746000
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CIFRA
PESSOAL

Crédito Consignado para:
Aposentados é Pensionistas do INSS
Servidores Públicos - Estaduais e Federais
(Marinha, Exército e Aeronáutica)
Crédito Pessoal com Débito em Conta
Consórcio de Moto, Carro, Caminhão. Imóvel e Serviços

• Quitamos suas drvidas e você
ainda sai com dinheiro no bolso
e para os empréstimos acima de
5.000.00. você sai com um GeancoMatone
super brinde nas mãos.
(Sanduicheira. Mp4 Ferro de passa roupa.
Wquidificador. Batedeira)

"",,.,,,,,,...
BancoSchahin

...
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