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pagamento do benefício nos próximos dias. .

EXTRA VAI INJETAR R$ 2,59 BILHÕES
NA ECONOMIA CATARINENSE
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NO BRASIL, O PAGAMENTO VAI
FAZER CIRCULAR R$ 71,4 BILHÕES

.

. EDUARDO MONTECINO

ROTAPARAD
Asfaltamento da Estrada Ribeirão Grande do Norte está paralisado. A obra na rota dos hotéis,

como é conhecida a localidáde, só terá continuação depois que 'pendências técnicas'
,

forem resolvidas. O Custo de pavimentação de seis quilômetros será de RS 4 milhões.
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Saneamento figura
entre 'prioridades
Dos RS 31 milhões orçados
para 2011 pela Prefeitura
de Schroeder, mais de RS 3
milhões vão para sistemas de

água e esgoto. Página 5

Polícia sofre com

falta de delegados
Profissionais enfrentam
carga horária excessiva, com

o cumprimento de até 12

plantões por mês. Falta de
escrivães e agentes também
atrasa os inquéritos. Página 23

lançado edital
para duplicação
Previsão é de que obras
iniciem no primeiro trimestre
de 2011 e terminem em cerca

de três anos. Página 11

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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2 História

1929
Júlio Prestes é

vetado por Minas
No dia 10 de novembro de 1929, o nome

de Júlio Prestes para presidente é vetado
pelo Estado de Minas Gerais - o fato repre
sentava a primeira quebra na política do ca- '

fé-com-Ieite. Ele havia sido indicado, após
uma consulta a todos os 20 goverriadores de
Estado, porWashington Luís como candida
to do governo à sucessão presidencial. Além
de Minas Gerais, apenas o Rio Grande do Sul
e a Paraíba não aceitaram a indicação.

O fato era uma quebra porque até então,
desde 1898, o poder nacional foi revezado por
presidentes civis fortemente influenciados
pelo setor agrário de São Paulo - o Estado mais

poderoso economicamente, devido principal
mente à produção de café - e Minas Gerais,
maior colégio eleitoral do país na época e pro
dutor de leite. Assim, até então, revezavam-se

de comum acordo os representantes do Par
tido Republicano Paulista (PRP) e do Partido
Republicano Mineiro (PRM), que gozavam do
apoio da elite agrária de outros Estados brasi
leiros. Na época, o voto não era secreto, o que
tomava o "voto a cabresto" e a fraude eleitoral
-práticas comuns.

Naquele ano, então, Júlio Prestes passou o

governo de São Paulo ao seu vice, HeitorPen
teado, e candidatou-se à Presidência da Repú
blica tendo como vice Vital Soares, então líder
do governo da Bahia. Insatisfeito, o PRM arti
culou a Aliança Liberal, integrada por Minas,
Paraíba e Rio Grande do Sul, e lançou Getúlio
Vargas para Presidente da República.

Após uma campanha acirrada, pela conta

gem oficial finalizada pelo Congresso Nacio
nal em maio de 1930, o candidato Júlio Prestes
obteve_1.091.709 votos contra 742.794 votos
recebidos por Getúlio Vargas. Após.denúncias
de fraude, no entanto, começou-se a articular
um movimento - a Revolução de 1930.
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A princesa
Moura Teiniaguá

Conta uma lenda gaú-
'

, cha que a Princesa Moura,
Teiniaguá, um dia foi trans

formada em lagartixa pelo
Diabo Vermelho dos índios
e condenada a viver em

uma lagoa no Cerro do Ia
rau. Um dia, um sacristão
da igreja de uma aldeia

próxima foi até a lagoa,
e conseguiu aprisiona-Ia
em uma guampa. Duran
te a noite, libertou-a e,

magicamente, ela voltou
a ser mulher, visitando-o
todas as noites.

Os padres, ao desco
brirem, não conseguiram
prendê-la - mas acaba
ram condenando-o à
morte. Teiniaguá, com

um mau pressentimento,
voltou de seu esconderi-

jo e conseguiu resgatá-lo.
Com um ,grande estron

do, fogo e fumaça, os dois
desapareceram e ficaram
confinados em uma ca

verna profunda, chamada
de Salamanca do Iarau.

Até hoje, os dois estão

presos na caverna e só tem

permissão para se libertar'
quando alguém descobrir
o local em que se escon

dem e 'cumprir sete pro
vas: as espadas ocultas na

sombra, a arremetida de

jaguares e pumas furiosos,
a dança dos esqueletos, o

jogo das línguas de fogo
e das águas ferventes, a

ameaça da boicininga
amaldiçoada, o convite
das donzelas cativas e o

cerco dos anões.

DIVULGAÇÃO
,

,

,

Com a lenda, Jeiniaguá e seu amante ficaram conhecidos por
trazer a descendência indigeno-ibérica ao Rio Grande do Sul

PELO MUNDO

"'I

Recrutamento
1955

Demissão de ' Teixeira
No dia 10 de novembro de 1943, o go

verno brasileiro dá início a uma campa
nha de recrutamento para o combate às

forças do Eixo na Segunda Guerra Mun
dial. Além de enviar soldados, o Brasil ain
da forneceu matérias primas (especial
mente borracha) e patrulhou o Atlântico
com navios da Marinha, protegendo na

vios mercantes de submarinos alemães.

Em 1955, neste mesmo dia de novem-

bro, o general Henrique Teixeira Lott se

demite do cargo de ministro da Guerra
acusando o governo de Juscelino Kubits
chek de ter inclinações golpistas. Ele tra
balharia novamente com Kubitschek em

maio de 1956, tentando sustar um movi
mento dos estudantes cariocas contra o

aumento das tarifas dos bondes.

'197"1
. Secos & Molhados
No dia 10 de novembro de 1971, é

criado oficialmente o irreverente gru
po musical Secos & Molhados, do qual
o cantor Ney Matogrosso fazia parte.
Seu álbum de estreia, "Secos eMolha
dos I", de 1973, projetou o grupo no

cenário nacional e vendeu mais de 700
mil cópias em todo o país, graças às

performances ousadas.

DIVULGAÇÃO/EMíLIO DA SILVA

U�AUGU CÃO
Correios e

Telégrafos
No dia 11 de novembro de 1951,
a primeira página do "O Correio
do Povo" foi reservada para a

inauguração do novo prédio
dos "Correios e Telégrafos". A

comemoração havia acontecido
às 15h do último domingo,
com a presença de autoridades
estaduais.

A ESCOLA ISOLADA
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA, SÁBADO TERÇA-FEIRA
Jorge Brognoli,

economista

.

DurvalMarcatto,
presidente,da Acijs

,

Victor Danich,
sociólogo

Romeo Piazera Jr.,
advogado

Até quando posso cobrar meus créditos

Com
a chegada do fim de ano e, princi

palmente, do famoso Papai Noel, a gran
de maioria das .pessoas se empolga para
comprar presentes, fazer festas, con

fraternizar com os amigos e familiares, enfim,
gastar o suado dinheiro auferido no decorrer
de todo o ano. No entanto, por vezes os gastos'
ultràpassam os ganhos e tendem a aumentar,
consequentemente, a tão temida inadimplên
cia. Cheques "voadores", duplicatas protes
tadas, notas promissórias não resgatadas ou

mesmo uma simples anotação na cadernetà da
mercearia como "fiado" são os indicadores de

que a inadimplência começa a tomar espaço
e causar prejuízos a todos os envolvidos. Isto

porque não apenas aquele que deixou de rece
ber seu crédito terá problemas, mas também o

devedor, pois além de correr o risco de 'ter seu

nome cadastrado junto aos órgãos de proteção
ao crédito, ainda poderá ser cobrado de forma

extrajudicial e, até mesmo, judicialmente.
Muitos credores questionam qual o tempo hábil

para efetuar a respectiva cobrança, enquanto que
os maus pagadores sonham com o esquecimento
ou até mesmo a demora do credor em lhes deman

dar, acarretando, desta forma, a prescrição e conse

quente extinção da dívida. Desta forma, é de suma

importância relembrar algumas regras essenciais

para se valer do prazo correto para ajuizar a ação
competente. A primeira delas é preencher correta

mente os chamados títulos de crédito, entre eles, os

mais comuns, cheques, duplicatas e notas promis
sórias. Isto porque, caso os mesmos apresentem
lacunas ou erros no seu preenchimento, poderão
perder seus requisitos de exequibilidade, restando

poucas alternativas e que demandarão mais tempo
para a efetivação do direito do credor. Perfectibi
lizado o título e mesmo assim não pago, resta ao

credor cobrar de forma extrajudicial a dívida, atra

vés de ligações, correspondências, .notificações e

protestos, ou demandar em juízo.
Mas dentro de qual prazo deve ser proposta a res

pectiva ação? Diz o artigo 206, parágrafo 30, incisoVIII
da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),

que "prescreve em três anos a pretensão para paga
mento de título de crédito..a contar do vencimento,
ressalvadas as disposições de lei especial." Ou seja,
vencida a dívida constante em algum título de cré-

,

dito, deve o credor interpor a competente demanda

judicial dentro do prazo máximo e improrrogável de
três anos, sob pena da mesma restar prescrita e, con

forme dito, acarretar a sua extinção. No entanto, inú
meras outras dívidas podem surgir no dia a dia das

pessoas e não necessariamente neste período de fes
tas. Um exemplo comum é a inadimplência dos alu

gueis. E nestes casos, também o prazo prescricional é
de três anos. Neste mesmo período ainda prescrevem
a pretensão de reparação civil, como, por exemplo,
buscar o ressarcimento dos danos decorrentes de um

a_cidente de trânsito, de ressarcimento de enriqueci
mento sem causa, entre outros. Em cinco anos, por
exemplo, prescreve a pretensão de cobrança de dívi
das líquidas constantes de instrumento público ou

particular, como, por exemplo, um contrato de con

fissão de dívida ou mesmo unia compra e venda cujas
parcelas não foram pagas nas datas aprazadas. E ain

da, neste mesmo prazo, a pretensão dos profissionais
liberais de cobrar seus honorários, tendo como início
do cômputo deste prazo a conclusão dos serviços, .a

cessação dos respectivos contratos ou mandatos.
Vale observar que inúmeras outras previsões

constam em tal Código, e que, caso não haja uma

previsão expressa no ordenamento jurídico fixan
do um prazo menor, a prescrição ocorrerá em dez
anos. O que não pode ocorrer é o credor ficar de
sacreditado na efetivação da justiça. Apesar da de
mora em razão do grande número de processos em

trâmite em todas as comarcas, a não observância
do seu direito acarreta no aumento da inadim

plência justamente em razão do já tão conhecido
sentimento de impunidade. Desta forma, fica o

recado para todos aqueles que possuem créditos a

receber: procure um profissional habilitado e qua
lificado e que possa orientar qual a melhor atitude
e, principalmente, qual a ação cabível para o seu

caso. Desta forma, o seu direito estará protegido e,
mais cedo ou mais tarde, será efetivamente exerci
do, desde que adotadas todas as cautelas devidas.

SERViÇO

�1fl

"tím dia para
a cuttura" hoje

A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul pro
move hoje "Um dia para a cultura", no Grande
Teatro da Scar, com duas atrações. A primeira
delas é a Mostra de Trabalhos do Programa Cul
tura nos Bairros, com apresentações de teatro e

dança a partir das 9h. A outra, às 19h30, é a peça
teatral "As luas de Galileu Galilei", com o Grupo
de Pesquisa Teatro Novo, da Universidade Fede
ral de Santa Catarina. A entrada é gratuita.

WiOSlfJ/.\
Sonora Brasil
nesse sábado

O projeto "Sonora Brasil - Formação de Ou-'
vintes Musicais" acontece nesse sábado, dia l3,-a
partir das 20h no teatro do Sesc. O projeto temático

apresenta desta vez o tema A obra de Claudio San
toro e Guerra-Peixe, compositores que cumpriram
importante papel na estruturação das bases da mú
sica erudita contemporânea no Brasil, os duetos,
solos e obras para canto dos compositores serão

apresentados pelo Conjunto GYN Câmera.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO REPÚBllCAFEDERATIVADO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA Tabelionato do Município e Comarca

de Jaraguá do SuI- Carlos Fabricio Griesbach, Tabelião
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589 • Telefone: (47)

3273-2390 • Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00hTabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMACÃO DE PROTESTO Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97,
ele o artigo 995 do código de �o�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 mptivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento; 161451/2010 Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIALVILLENEUVE Endereço: R. LEOPOLDO JANSSEN
SN - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-130 Credor: DURATEXSA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000007288001
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 837,01 - Vencimento: 28/10/2010

Apontamento: 161454/2010 Sacado: D OXYN CONFECCOES IJD1\ - ME Endereço: R. FEUCIANO BORTOUN 1431
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: ROVITEX INDUS1RIA E COMERCIO DE MAlRAS LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo:A107487603 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 447,17 - Vencimento: 27/10/2010
.----_----------_------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------

Apontamento: 161455/2010 Sacado: D OXYN CONFECCOES IJDA - ME Endereço: R. FEliCIANO BORTOLINI 1.431
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: ROVITEX INDUS1RIA E COMERCIO DE MAlRAS lIDA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: A107311103 - Motívoi falta de pagamentoValor: R$ 1.427,76 - Vencimento: 27/10/2010

Apontamento: 161456/2010 Sacado: D OXYN CONFECCOES lIDA - ME Endereço: R. FEliCIANO BORTOLINI 1.431
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: ROVITEX INDUS1RIA E COMEROO DE MAlRAS lIDA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: AlO7290703 : Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.961,78 - Vencimento: 27/10/2010
__ M�_M�. __ � _

Apontamento: 161273/2010 Sacado: DANIEL RICHARD DE CARVAlRO Endereço: RUA SAND\ANA 190 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89253-796 Credor: BRA COMERCIALTEXTIL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: NP 03 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$185,00 - Venêimento: 20/10/2010

Apontamento: 161424/2010 Sacado: EDSON DOS SANTOS Endereço: RUA CARLOS FREDERICO RAMTHUM - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89257 -000 Credor: ULEANDRO MACHADO ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 513 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 360,00 - Vencimento: 20/10/2010

Apontamento: 161403/2010 Sacado: JOSE MARCELINO DA SILVA Endereço: RUA MANOELFRANCISCO DASILVA5043
- JOAO PESSOA - Jaraguá do Sul-SC - ÇEP: 89257-000 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO !TAJAI - VIACREDI
Portador: - Espécie: NP - N'Titulo: 230.712/005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 768,36 - Vencimento: 10/08/2010

A�ontamento: 161414/2010 Sacado: L R BREDA ME Endereço: RUAANGEW RUBINI 32 - BARRA DO RIO CERRO
Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Credor: FAISA COMEROO E SERVICOS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
0224A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.222,50 - Vencimento: 25/10/2010

Apontamento: 161473/2010 Sacado: LUPES COM. CONE lIDA ME Endereço: RUA GUSTAVO LESSMANN 41 - JARA
GUA DO SUL - CEP: 89257 -200 Credor: JOAO FERRARI Portador: SHIMY MODAS Espécie: DMI - N° Titulo: 71-D - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 585,00 - Vencimento: 27/10/2010

Apontamento: 161239/2010 Sacado: MARCEID ROCHA HEREDIA Bndereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 2330
AVI'O. - BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: MOGK IND COM DE MAQUINAS IJDA Por
tador- Espécie: DMI - N° Titulo: 0269021/6 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 510,00 - Vencimento: 21/10/2010
---------------------------------------------------------------------------:--------------------------------------------------_:._----------

Apontamento: 161329/2010 Sacado: VIEIRA & ZATEUl INDUSTRIA PAINEIS IT Endereço: RUA JOAO JANUARIO
AYROSO 2680 SAIA 03 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: SERILON BRASILlJDA Portador: - Espécie: DMI
N° Titulo: 0000001777 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 256,26 - Vencimento: 21/10/2010

Apontamento: 161330/2010 Sacado: VIEIRA & ZATEUl INDUS1RIA PAINEIS IT Endereço: RUA JOAO JANUARIO
AYROSO 2680 SAIA 03 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89253-100 Credor: SERILON BRASIL lIDA Portàdor: - Espécie: DMI
N° Titulo: 0000002199 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 263,71 - Vencimento: 21/10/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 101ll/201O.
Iaraguá do Sul (SC), 10 de llovembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 12Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 Política
/ ca rol ina@ocorreiodopovo.com.br

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 10 de novembro de 2010

Carolina Tomaselli
Turismo, Cu ura e Esporte

os
investimentos do governo do Estado

nas áreas de turismo, cultura e esporte
totalizaram R$ 2,89 milhões nos cinco

municípios da microrregião. Os da
dos, de janeiro a outubro, são da Gerência
de Planejamento da SDR (Secretaria de De
senvolvimento Regional) de Jaraguá do Sul.

No período, Jaraguá do Sul foi contem

plada com R$ 1.984.040,31 e Guaramirim
com R$ 561.254,96. Massaranduba rece

beu R$ 131.157,99, Corupá 116.031,83 e

Schroeder, R$ 1à3.748,60. Os recursos fo
ram repassados através do Seitec (Sistema
Estadual de Incentivo à Cultura, Turismo

e Esporte) diretamente às contas das Pre

feituras, que devem investir os valores em

ações que estimulem o fomento do turis
mo, cultura e esporte.

Ou seja, o dinheiro não pode ir para outra

finalidade que não as três áreas, o que cha
ma atenção. No mínimo, é possível afirmar

que falta divulgação por parte das Prefeitu
ras dos investimentos no setor. Em que os

recursos estão sendo aplicados? Aliás, a di

vulgação dos feitos nos municípios, regra ge
ral, omite a procedência dos recursos, obri

gatória por lei. Sempre, quando a origem é
estadual ou federal.

Vi
'iii •

,na
A jaraguaense Niura Demarchi (PSDB)

deixa hoje a vaga no Senado, com a volta
do titular e governador eleito Raimundo
Colombo (DEM). Ela ocupou uma das três

vagas da bancada catarinense por quatro
meses, período em que o democrata se

dedicou à campanha .. Fora dos holofotes
desde que deixou a titularidade da SDR de

Iaraguá do Sul, Niura ganha experiência e

visibilidade oportunas para quem almeja
voltar à disputa em 2012.

Professores _

Em uma das últimas atuações no Sena
do, Niura garantiu o número de assinaturas
necessárias para a PEC que estabelece uma

gratificação de regência de classe para
professores da educação básica pública,
em exercício em sala de aula, de no míni
mo 70% da remuneração básica. Ela con

sidera a aprovação da proposta, que está
na Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania do Senado, fundamental para
a valorização da carreira docente.

Cultu
A Comissão de Educação, Cultura e Es

porte do Senado aprovou ontem, por una

nimidade, o projeto de lei que sistematiza o

Plano Nacional de Cultura. O texto, em tra

mitação desde 2006, é uma construção cole
tiva dos parlamentares com o Ministério da
Cultura, com o objetivo de definir as diretri
zes da política cultural pelos próximos dez
anos. O projeto tramita em caráter termina
tivo e s�gue agora para sanção presidencial.

FALA Aí!
. Todos os projetos

pré-selecionados juntos
somam três vezes os recursos

oferecidos no programa. ,.PROEt1iO' LUIZ TAMARf"f, (PMD8),
CAU'fELmO COM '8)400DE.REPASSE

fiDEIAt PAU (ORUP' A"mAvtS 00 PAC 2'

.

. No aguardo
.

Prometido pelo EXecutivo para este mês,
ainda não bateu na Câmara de Massaranduba
o projeto que institui subsídio para o transpor
te de estudantes universitários. Não se sustenta

mais a justificativa de que o governo.aguarda de
cisão da Justiça sobre lei do mesmo tema, uma

vez que foi proclamada inconstitucional já tem

cinco meses. Só não pode é protocolar a propos
ta no apagar das luzes, impedindo a discussão
dos estudantes, que logo estarão de férias.

PIERO RAGAZZI

O vereador Caubi Píriheíro (PDT) busca intermediar junto à Prefeitura uma

solução para a falta de vagas nas escolas de Guaramirim. Segundo ele, por falta
de espaço físico, alunos da Escola Sagrado Coração de Jesus, do município,
foram transferidos para aAlmirante Tamandaré, que é estadual. Porém, o

governo do Estado decidiu que não absorverá mais turmas de segunda série.
"O Estado jogou a responsabilidade para o município, o município jogou para
os pais. A lei diz que criança tem direito a escola de qualidade, e bem pertinho",
declarou. A preocupação do vereador é, principalmente, em relação ao próximo
ano. Lembra quese a medida valer para todas as escolas do Estado, o município
não terá condições de absorver a todos. "Fizeram todo um marketing sobre o

convênio com o Positivo, e agora não tem lugar para as crianças estudar", critica.

Confiança
www.gumz.com.brgumz@gumz.com.br

'(47)33714747 UMA PARGERIA QUE DÂ CERTO: Desde 1978

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

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

PARA
MUITA

·FAMfLIAS
JARAGUAEN E

O SONHO DA NOITE
. FELIZ,COMEÇA EM TER O
QUE COLOCAR NO PRATO.

FAÇA A
tJA PARTE! www.ocorreiodopovo.com.br
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lia para cobrir 80% da cidade com

a rede coletora.
"Para fazer uma estação de

tratamento de esgoto e ampliar
a rede de água serão precisos
recursos federais, além do orça
mento. Mas os trabalhos neste
.sentido estão sendo feitos", co

menta Weiss.
Além do saneamento, o orça

mento de 2011 destaca a aplica
ção de recursos nas secretarias
de Educação (R$ 8,67 milhões) e

Fundo de Saúde (R$ 6,1 milhões),
setores que devem receber por lei
um mínimo 25% e 15% do total

orçado, e a Secretaria de Obras e

Serviços Urbanos, cujo valor pre
visto é de R$ 6,5 milhões.

O secretário de Obras, Leonor

Jacobi; conta que a pavimen
tação de vias deverá receber a

maior parte dos recursos da pas
ta. Entre as ações previstas, estão
a Avenida dos Imigrantes, em um

trecho de três quilômetros, e a

Rua 3 de Outubro.

ORÇAMENTO

Saneamento básico em foco
Dos R$ 31 milhões orçados para 2011, mais de R$ 3 milhões vão para água e esgoto

Povo em março, o prefeito' Felipe
Voigt (PP) já informava que o Exe- • Giovanni Ramos
cutivo possuía projetos em Brasí- giovanni@ocorreiodopovo.com.br

SCHROEDER

O início do tratamento
de esgoto está entre as

prioridades do muniCípio
para o ano que vem.

m pouco mais de R$ 3
milhões estão inclusos
no Fundo Municipal
de Saneamento Básico,

cerca de 10% do orçamento da
cidade previsto para 2011. A LOA

(Lei Orçamentária Anual), que fi
xou uma previsão de R$ 31,2 mi

lhões, foi aprovada por unanimi
dade segunda-feira na Câmara
dê Vereadores.

De acordo com o secretário de

Planejamento, Gestão e Finanças,
Denílson Weiss, o tratamento de

esgoto foi colocado como uma

das prioridades do município, que
aprovou o Plano. de Saneamento
no primeiro semestre deste ano.

Em entrevista ao O Correio do

ARQUIVO OCP

I If I I
I J
\

!

III

! ,

I
I

I
I

DISTRIBUiÇÃO DOS RECURSOS
• Gabinete do Prefeito

R$ 519,$PO,OO
" ' "r ,.' i' 'I'

'"'''�'''''':'''''''''�'''''''''''''';''''''''''''''','''\'''''"'�""''''''-''''''\'''''''''''''�<'''''-'''''�'r'�'':,v':''''''
• S'etr'etaria de Planejamento

Gestão ,e Finanças
R$ 2.683.900,00

• Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer

R$ 8.671.000,00
• Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

�$ 6.524.000,00
·'"······�1·'··"···"··"" .. ,··,,.-·,··,,········,··,.·· .. ,·,,, ,. .

• Secretaria de Agricultura,
Indústria, Comércio e Turismo
R$ 746.000,00

• Fundo Municipal de Saneamento Básico
R$ 3.214.500,00

�.: '
, , _ - .. , � : , � - ..

• Fundo Municipal de Saúde
R$ 6.129.300,00

• Fundo Municipal de Assistência Social
R$ 1.472.500,00

• Fundo Municipal da Infância
e Adolescência
R$ 425.000,00

• Reserva de Contingência
R$ 30.000,00

. " , , , _ .. � � ..

� ....

Secretário diz que município busca verbas federais para a rede coletora
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CHARGE

�
,

DOLErrOR

Responsabilidade dos sócios

oi

a semana passada, o Su

premo Tribunal Federal
(STF) julgou inconsti
tucional o artigo 13 da

Lei n° 8.620, de 199.3 - que previa
a responsabilidade pessoal de
sócios, gerentes e administrado
res por dívidas previdenciárias
da pessoa jurídica. A Corte en-

,-'
tendeu que a res-

ponsabilidade pelo
tributo devido não
deve e nem pode
ser de qualquer
pessoa, e mais do

que isso é neces

sário que exista

relação com o fato

gerador ou com o

contribuinte.
Essa

-

decisão
traz um pouco de

tranquilidade para
os sócios e os administradores

cujos bens foram penhorados
para o pagamento de dívidas tri
butárias das empresas que repre
sentam.

O artigo 13 da referida nor

ma já havia sido revogado no

ano passado pela Lei nO 11.941,
- porém

-

este julgamento é im

portante para os processos que
já tramitavam antes da edição
da legislação, e principalmente
para aqueles que respondem por
outros débitos fiscais das

-

com

panhias. Esse precedente poderá
ser utilizado não somente para
débitos previdenciários e sim
para até outros débitos, tendo

em vista a amplitude que o deba
te possui.

O Código Tributário Nacional
(CTN) entende que a responsa
bilidade pessoal só pode ocorrer

quando for comprovado o exces

so de poderes, e a infração à lei
deve ser contra quem responde
no contrato social ou nos estatu

tos da empresa.
O entendimen

to da ministra EI
len Gracie, relatora
do caso, é de que
o responsável pela
contribuição tribu
tária não pode ser

qualquer pessoa.
Para ela, o simples
atraso no paga
menta dos tributos
não é capaz de fazer

"

"
com que os geren

tes' diretores ou representantes
respondam com - o seu próprio
patrimônio. ° Sendo que para
isso, seria necessário exigir um

ilícito qualificado, do qual deve
decorrer a obrigação ou o seu

inadimplemento, como no caso

da apropriação indébita.
Tendo em vista que este jul

gamento teve repercussão geral,
faz-se questão de lembrar que o

mesmo influirá nos demais pro
cessos com o mesmo tema que
estão em discussão na-Justiça.

Cristiano Mahfud Watzko,
membro do Departamento

de Planejamento Empresarial
da CassuliAilvogados Associados

EDrrORIAL

Reajustes
fiPOiS

da volta da CPMF (Contribuição Pro
sória Sobre Movimentação Financeira) ser

agitada e amplamente defendida; nossos

epreseIitantes em Brasília dão mais um

susto na sociedade, que espera
responsabilidade com o trato do
dinheir.o público. Uma semana

após retomar os trabalhos, o Con

gresso se concentra e prepara um

pacote de reajustes salariais para
deputados, senadores e até para
a presidente eleita, Dilma Rous
seff. Os congressistas alegam que
seus salários estão \ congelados
há três anos, enquanto a inflação
no período foi de 17,8%. Ainda
não há, porém, qualquer men

ção ao porcentual de reajustes.
Para driblar o desgaste político de-
corrente do pacote de aumentos, os parlamentares
vão insistir em vincular o reajuste do Legislativo ao

do Executivo, ou seja, de Dilma, e também dos mi- .

nistros do novo governo. Atualmente, os deputados e

senadores recebem salário de R$16.512,09, além de

todos os benefícios, corno.verba de gabinete e auxí
lio moradia, despesas com viagem, diárias, etc... Já o

salário do presidente da República é de R$ 11.420,21
- com os descontos cai para cerca de 8.000 reais. A

disparidade entre o que ganha o

chefe da Nação e outros pares do

Legislativo e até do Judiciário, que
chegam a receber mais de R$ 26

mil, é gritante e precisa mesmo ser

corrigida. Porém, nem os deputa
dos, nem os senadores e nem os

ministros do STF (Supremo Tri
bunal Federal) estão dispostos a

terem seus salários congelados,
para que seja corrigida a diferença.
A Mesa Diretora da Casa vai se

reunir na próxima semana, quan
do devem ter início as discussões
sobre o aumento. Tanto o líder do

governo na Câmara, Cândido Vacarezza (PT-SP),
quanto o vice-presidente da Casa, Marco Maia
(PT-RS), querem que o assunto seja discutido ain
da neste ano. A intenção, é claro, é evitar o desgaste
para Dilma Rousseff já no início do governo.

.DOLErrOR

o alerta do impostômetro

o problema é
ainda mais grave

se levarmos
em conta que o

contribuinte não
tem proporcional
retorno do que
paga aos cofres

públicos, pois
são precários

os serviços
essenciais.

novo recorde da arrecadação nacional

apontado recentemente pelo ímpostô
metro da Associação Comercial de São

...." Paulo (um trilhão de reais em 299 dias)
corrobora o anseio nacional de que, em 2011,
dê-se prioridade absoluta à reforma tributária.
Será inaceitável postergá-la, repe
tindo-se a omissão de sucessivos

governos e legislaturas, ao longo
dos 22 anos desde a promulgação
da Constituição de 1988.

O problema é ainda mais grave
se levarmos em conta que o contri
buinte não tem proporcional retor

no do que paga aos cofres públicos,
pois são precários os serviços es

senciais, como na educação e saú
de, estratégicos para a melhoria do
Índice de Desenvolvimento Huma
no e democratização das oportu
nidades. Também se mostra inefi
ciente o combate à criminalidade, e

o Estado continua incapaz de solu
danar os gargalos da infraestrutu
ra,

princ�'
almente em transportes

e energia. Além disso, os impostos
muito eleva osreduzem o capital privado dispo
nívelpara investimentos, fazendo com que o cres

cimento do PIB fique aquém do potencial.
Os equívocos do sistema tributário não se li

mitam à péssima relação custo-benefício dos altos
valores nominais da arrecadação ante os serviços
oferecidos pelo Estado. Renda, circulação de bens
e propriedade são tributadas de maneira equivo
cada e há outras distorções, como o fato de a tri-

Esse precedente
poderá ser

utilizado
não somente

para débitos
previdenciários
e sim para até
outros débitos.

"

butação sobre o consumo no Brasil ser altamente

regressiva. Como o ICMS e IPI são inerentes aos

produtos, o imposto pago pelos indivíduos em

qualquer compra é proporcionalmente mais one

roso quanto menor for sua renda.
Outros problemas são

_

a bitributação (como
ocorre com o ICMS e o IPI na in
dústria gráfica) elegislação con

fusa, resultante de um emaranha
do desconexo de leis e portarias
editadas pela União, Estados e

municípios, contra a mesma base
de contribuintes. Ademais, algu
mas unidades federativas atiram_.

se à guerra fiscal, concedendo

isenções e descontos em impos
tos para atrair investimentos e,
mais recentemente, escancarar

seus portos ao ingresso de im

portações. Com isso, contribuem

p�lfa reduzir a competitividade
·dos produtos nacionais e mitigar
a criação de empregos.

Diante de tantos e graves pro
blemas, o impostômetro, além de
sua localização e� frente à an

tológica Praça do Pátio do Colégio, estabelece
nova e instigante analogia com a história: seus

números são um alerta ao governo e ao parla
mento a serem empossados em l° de janeiro,
de que não se pode ignorar indefinidamente as

lições do passado.

"

- Fabio Arruda Mortara, empresário e presidente
da Abigraf (Associação Brasileira d,a Indústria Gráfica)
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13ºsalário
,

movimenta

I",,·,...

....

, .

OCODlercIO
Em Jaraguá do Sul, mais de 63 mil
devem receber o dinheiro extra

JARAGUÁ DO SUL

Os comerciantes
aguardam com expectativa
a liberação do ,13º salário

.

dos trabalhadores. É. que
o dinheiro extra ,no bolso
é sinal de movimentação
intensa nas lojas.

pj
empresas que ainda não

pagaram parte do benefí
io têm até o próximo dia
O para quitar parte do va

lor com os funcionários. Já a segun
da parcela do 13° deve ser paga até
o dia 20 de dezembro no máximo.
As empresas que optarem por cota

única devem acertar com os colabo
radores até o dia 30 deste mês.

"Não sabemos ao certo o mon

tante que é injetado na economia
'devido ao 13° salário. Mas a movi

mentação no comércio, nesta épo
ca, é notória. As vendas crescem

e neste fim de ano esse aumento

deve ficar em tomo dos 50%. Isso
também se deve ao 13°" comenta o

presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL), Wanderlei Passold.

Segundo dados do Ministério do

Trabalho, somente em Jaraguá do
Sul existem 63,8 mil trabalhadores
formais que, portanto, devem rece

ber o benefício neste fim de ano.

Outra vantagem para o comér-

-

cio é que com o dinheiro a mais no

fim do ano, muitos consumidores

aproveitam para colocar em dia as

contas em aberto. "Estamos com a

campanha 'Linipe seu Nome' para
estimular os clientes a gastarem o

13° limpando o nome na praça e

liquidando os débitos com o credi
ário", acrescenta. Entre os principais
destinos dados ao dinheiro estão
ainda viagens de fim de ano, pre
sentes de Natal e compra de mate

riais de construção para reformas.

De acordo com projeção do Die

ese, o 13° salário de trabalhadores,
aposentados e pensionistas pode
injetar até R$ 2,59 bilhões na eco

nomia catarinense. O valor é R$ 350
milhões superior ao mesmo período
do ano passado. Em todo o Estado, o

benefício incrementa o orçamento
de 3 milhões de pessoas - 100 mil
a mais do que em 2009. No Brasil,
o pagamento extra significa R$ 71,4
bilhões a mais no orçamento de 74
milhões neste final de ano, Em 2009,
no país, 69,1 milhões de pessoas ti
veram acesso a R$ 59,5 bilhões.

FOTOS PIERO RAGAZZI

"Não vou gastar, vou guardar
para depois investir na reforma.
da minha casa, no ano que vem"

JOSINA CUSTÓDIO,
52 ANO�, VENDEDORA

"Vou guardar. Hoje em dia tem que
ser econômica. Pretendo investir
na reforma da minha casa"

OORA AOROVANDI,
40 ANOS, VENDEDORA

"Vou guardar para pagar as contas
,

nos meses de janeiro e fevereirÓ,
que são meses mais fracos"

"Costumo fazer alguma reforma, ou

comprarummõvel novo. Neste ano,
voucomprar algo para cozinhei'

"Vou gastar com uma viagem nas

férias. É um dinheiro extra que
pode ser gasto nisso"

JONATHAN DIEGO ZARQUETA, 18 ANOS,
OPERADOR DE MÁQUINAS

DIOGO STREY REINHE,
20 ANOS, PINTOR

ERENILDA DEFREIN, 47 ANOS,
ATENOENTE DE FARMÁCIA
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REVITALIZAÇÃO
Primeira etapa próxima do fim
Depois disso, continuação das obras na Epitácio Pessoa ainda depende de licitação
JARAGUÁ DO SUL

,

Duas semanas. Se o

tempo colaborar, esse

é o tempo limite em que
grande parte do projeto
de revitalização da
Epitácio Pessoa
deve ser concluída.

construção da primeira
etapa do projeto está qua

----- se pronta - o monolito
e 3,25 metros de altura,

chamado deMonumento Luz, já foi

erguido e espera apenas pelo acaba
mento, assim como o piso que deve
revestir grande parte do espaço.
Nos próximos dias, começam a ser

instaladas as luminárias, os bancos..
lixeiras e o granito que reveste par
te das construções. O paisagismo e

os demais equipamentos urbanos
também fazem da revitalização.

O 'prazo é o mesmo do Samae

(Serviço Autônomo Municipal de

Água e Esgoto), que se envolveu no

projeto apenas para arrumar parte
da calçada e revitalizar uma esta�

ção de bombeamento que a enti
dade comanda-na área. "Não esta

mos cuidando da revitalização, as

próximas ações não são de Ilossa

Entidades se

reúnem para
,discutir cursos

responsabilidade. Nossa parte fica

pronta em algumas semanas", ex

plica o assessor de projetos e obras
da Samae, Fábio Bem.

Não sabemos direito sobre
a questão do cronograma

e o orçamento, assim
como a continuidade.

CARLOS BARATTO,
ARQUITETO E URBANISTA

Segundo o arquiteto e urba
nista Carlos Baratto, responsável
pelo projeto da revitalização, a

construção de um deck, uma gua
rita para a Polícia Militar e obras

complementares como urna área
de lazer e o mirante estão inclusos
na segunda parte do projeto, que
ainda não tem data. para come

çar. "A parte de projetos e o que
nos diz respeito, da primeira fase,
está praticamente pronta. Não sa

bemos direito sobre a questão do
- cronograma e o orçamento, assim

como a continuidade", explica. A

segunda etapa, segundo Baratto,
depende de licitações e da compra
dos materiais de acabamento.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Ei)UARDO MONTECINO

-

Primeira parte da estrutura precisa apenas de acabamento, continuidade depende de licitação
.'

..•:.. : ':', .;._.
.

Na noite de amanhã, cinco
convidados da área empresarial se

reúnem com os coordenadores do

Colégio Marista 'São Luís para dis
cutir os caminhos dos cursos téc- _

nicos que passam a ser oferecidos
na entidade a partir de fevereiro
do ano que vem.' As áreas Já estão
definidas - administração,' comér
cio, comércio exterior e internet. A

conversa, agora, tem como objetivo
decidir os detalhes das disciplinas
que devem compor o curso.

"Fizemos uma pesquisa de dois
anos antes de implantar os cursos,

que haviam sido interrompidos na

instituição há alguns anos. Agora
vamos discutir quais são os focos
mais importantes dentro dessas

áreas", explica o coordenador dos
cursos técnicos, Marcelo Josué Ro

ehrs. Os cursos serão ministrados

paralelamente ao ensino médio, e

são abertos a alunos de outras es-

colas da cidade. Vagas são para todas as disCiplinas, no ensino fundamental e ensino infantil

Inscrições para professores
temporários abrem amanhã

Quem procura uma vaga na

área da educação precisa ficar
atento. A partir de amanhã, es

tarão abertas as inscrições para
" professores Admitidos em Caráter

Temporário, os ACTs, que serão
chamados para trabalhar na rede

pública municipal. A pré-inscri
ção pode ser feita até o dia 18 de

novembro, pelos sites http://por
tal.jaraguadosul.com.br e http:/ /

educacao.jaraguadosul.com.br.
Não há um número de vagas

definido, já que a intenção da
,

Secretaria da Educação é bus
car profissionais, para atuar em ,

cargos que já estão preenchidos. '

'

"Isso acontece porque existem,
por exemplo, professores que
estão no cargo, mas atuam como

diretores, deixando a vaga em

aberto", explica a assistente ad
ministrativa da secretaria, Maria
de Lourdes Bordin. .

Assim, os postos devem ser pre
enchidos por ACTs por hão serem

considerados "reais", apesar de as

condições serem as mesmas - in
clusive em relação ao salário, que é
de R$ 2.092,15 para 40 horas sema

nais. A seleção utiliza critérios como

a habilitação para o cargo, o tempo
de serviço no município e conta

gem de tempo empregado em cur

sos de aperfeiçoamento. Os primei
ros convocados devem começar a

trabalhar em fevereiro de 2011, mas

os outros classificados devem ser

chamados de acordo com a necessi
dade, em qualquer período do ano.

i
�, .

. Classjficà,ção �os·ACTs
ii. ,,'ii; \ ,

seleçi,!)nad.s se:rá
"

div.ulgada a 'partir do
dia 10 de dezembro.

Todas as informações sobre
o processo seletivo e as datas
de entrega dos documentos po
dem ser encontradas no site da
Prefeitura, acessando o edital'
008/2010/Senaed/PMJS.
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Bueiros provocam acidentes
Motorista prendeu roda do carro em boca-de-lobo aberta na lateral da rua Izidio Carlos Peixer

GUARAMIRIM

Em cada esquina de
uma única entrada, dois

'

bueiros encobrem a

profundidade de Quase
meio metro.

Na
lateral da via Izidio

Carlos Peixer, no acesso

a uma servidão que fica

próxima a Latoaria Ge

nicar, o motorista Paulo Adolfo

Gonçalves, 64 anos, sem perce
ber o buraco, acabou prendendo
uma das rodas do seu veículo.
"Saí no prejuízo por causa da
boca-de-lobo aberta".

Ao tomar conhecimento do
,

acidente na manhã de ontem,
o presidente da Associação de
Moradores do bairro Ilha da Fi -

'

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 10 de novembro de 2010

a noite já caíram no buraco, por
que não tem iluminação", rela
ta. "Muitas crianças passam por
aqui na volta da escola e podem
acabar se machucando".

,

Para evitar acidentes, bueiros
foram sinalizados com folhas e

galhos de árvores. No entanto,
a sujeira impedia o escoamento

das águas. "Procurei a Prefeitura
,

algumas vezes, mas não tivemos

respostas. Não entendo porque
esse serviço é prioridade. Será

que estão esperando acontecer,

algo mais grave?".

"Saí no prejuízo
. por causa da boca

de lobo aberta".
,

PAULO ADOlfO GONÇALVES
"

De acordo com o secretário
de Infraestrutura, Rodolfo Iahn

gueira, que pertence ao muni- Neto, o governo municipal não
cípío de Guaramirim, Roberto sabia da necessidade de fazer o
Carlos da S�lva, �ais uma vez serviço. "Tive conhecimento das

,reto�o� a ?ISCUSSao do proble- bocas-de-lobo abertas hoje (on
ma., Ha CInco m�ses as duas '

tem) depois que caiu o carro. À
bocas-de-lobo estao abertas na tarde vamos resolver o proble
esquina", relembra. ma". Nesse trabalho, a Prefeitura

Segundo o líder comunitário, desembolsa cerca de R$ 400.
outros moradores também sofre-
ram acidentes. "Trabalhadores • Daiana Constantino
que passam de bicicleta durante daianac@ocorreiodopovo.com.br

Cinema gratuito,
hoje, às 19h30

-

no São Pedro
GUARAMIRIM

Hoje, a animação "Alvin e os

Esquilos 2" e o filme de Charles

Chaplin "Vida de Cachorro" se

rão apresentados sem custos, às

19h30, na escola estadual São

Pedro, no Guamiranga. Esse é o

projeto Circo Sarau 2010, patro
cinado pela Petrobras, que per
corre as cidades de todo o País.

ESTRUTURA

PIERO RAGAZZI

Bueiro sem proteção no meio da passagem da lateral da Izidio Carlos Peixer coloca segurança em risco

ARQUIVO OCP

Corupá encerra a revisão da
coleta de dados para o Censo

REGIÃO coordenador regional do Censo .

A revisão da coleta do Censo 2010, Nilson Antônio Gonçalves
2010 encerrou ontem em Corupá, de Souza, a principal dificulda

Conforme o coordenador da pes- de está centrada em encontrar

quisa na cidade, Álvaro Antônio os moradores das residências

Watzko, as informações serão en- fechadas. "A preocupação em

caminhadas para a publicação ofi- apurar por completo é princi
cial na sexta-feira. Enquanto isso, palmente em função do Fundo

os- moradores que não responde- de Participação do Município,
ram as perguntas ainda podem que tem os valores medidos com

procurar a central de informações base nos dados coletados".

pelo telefone (47) 3375-0748.

Segundo Watzko, a contagem
final da população de Corupá
soma agora 13.852, ou seja, 23
habitantes a mais "do que havia
sido anunciado no mês passado.
"Nesse período os recenseadores
focaram a busca de dados nas ca

sas mais escondidas, 'que ficam
nos fundos de outras residências.
A princípio, o censo 2010 está

completo no município", afirma.
Já em Jaraguá do Sul, ainda

faltam ser recenseados 170 domi
cílios até sexta-feira. Conforme o

Segundo informações da Pre
feitura de Guaramirim, a estru-

, tura será montada no pátio da
unidade de ensino para acolher
os espectadores. E as imagens
vão ser projetadas em um telão
inflável de 16 metros de altura.
O projeto tem objetivo de levar
cultura para várias comunida
des brasileiras, e já percorreu 250

municípios, alcançando quase '

200 mil espectadores. Em Corupá, pesquisadores finalizaram trabalho de campo ontem,

Os municípios de Guaramirim
e Massaranduba estão com a co

leta praticamente completa. Mas
a população ainda pode colaborar
com a pesquisa pelo telefone (47)
S275-1283. Schroeder foi a primeira
cidade a terminara coleta de dados.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 Infantil o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 10 de novembro de 2010

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Imagens somente paro fins ilustrativos. Promoção ALEGRIAS DE OUTUBRO STRASBOURG é uma companhá exclusiva dos Concessionários Strosbourq, válido do dia 01 a 31 de Outubro ou enquanto durarem os estoques. Toda
Unha Peugeot 207 e 307 com taxo ·de 0,99% a.m. - todos com entrado mínima de 50% do valor do bem e soldo em até 12 vezes poro a Linha 207 + Hoggar e Quiksilver e em até 24 meses para a linha 307, todos com carência de
até 90 dias· para pagamento da primeira parcela. Não está inclusa nesta promoção os veicules utilitários da marca. As tabelas de financiamento estão disponíveis nas Concessionárias. O preço anunciado a partir de R$ 49.900,00
é do modelo Peugeot 307 HB Presence 1.6L Flex, 04· portos, ano/modelo 10/11, freios ABS, oirbag duplo, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e trovas elétricos, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido para
vendo o vista. O preço anunciado o partir de R$ 32.900,00 é do modelo Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 03 portas, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travos elétricos, ano/modelo 10/11, pintura sólido, frete incluso, preço
público sugerido paro vendo o visto. O preço anunciado o partir de R$ 35.900,00 é do modelo Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 05 portas, ano/modelo 10110, or-condicionad.o, direção hidráulico, vidros e travos elétricas, pintura
sólida, frete incluso; preço público sugerido poro venda o vista e disponível no estoque da Peugeot do Brasil com previsõo de chegado após o pedido de 15 dias. O preço anunciado a partir de R$ 44.900,00 é do modelo Peugeot
207 ESCAPADE 1.6L Flex, 04 portas, ar-condicionado, direçõo hidráulico, vidros e travos elétricos + suspensão reforçada, ano/modelo 10111, .pinturo sólida, frete incluso, preço público sugerido paro venda a vista. As condições
acima poderão ser alteradas se houver alterações significativos no mercado financeiro, sem aviso prévio e todas sujeitas o análise e oprovaçõo de crédito. Estoque das Concessionários Strasbourg participantes; Peugeot 207
HB XR lAL Flex - 03 portas - 10111 - pintura sólida - frete incluso - 01 unidade. Peugeot 207 Escapade 1.6L Flex - 04 portas - 10111 - pintura sólido - frete incluso - 05 unidades. Peugeot 207 Passion XR lAL Flex - 10/10 -

pintura sólido - frete incluso - Estoque conforme disponibilidade na Fábrica da Peugeot do Brasil. Peugeot 307 HB Presence 1.6L Flex - 10/11 - pintura sólida - frente incluso - 01 unidade. Prazo de vigência desta promoçõo de

01110/2019 o 31/10/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo poro outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte as Concessionárias Strasbourg ou ligue poro 0800-7032424.

PEUCEOT

ASSISTANCE

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

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

PEUGEOT
:Sábados das 9h às 13hDe Segunda a Sexta das 8h às 19h - - www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTlON
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com todo seu

encanto e

simpatia

Iniciante
:t.9anos

Das :t.4h as 1Bh
e 2:t.h as 23h

\ Atendimento com
. local, hotel e motel

-

9922-2047

AR+DH+VTE+ABS+AUTO+AQ
+ABG+COMP+CD+RODA+ VV

2009 -JONI

AIRTREK4X4
\

AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG
+COMP+AUTO+COURO+CD
+RODA+4X4 -ITAJAr - 2007

AR+DH+VTE+AUTO+ABS
+TETO+COURO+AQ+ABG+COMP
+CD+RODA+VV- 2006 -ITAJAI

206 COUPE CABRIO
(Conversível)

AR+DH+VTE+Al+ABS+COURO
AQ+ABG+COMP+CD+RODA+W

2003 -JONI

AR+DH+VTE+Al
+AQ+RODA+LDT+VV

2006-JONI
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Cameras Sansung e Sony com

10 e 12 msga pixels vários modelos
'

e cores somente R$449,00

Promoção válida somente neste fim de semanà
até no dia 21/09/10 ilão perca tempo!!!!

Computador AMD Core 2.9 GHZ
Memória de 2 GB HO de 500 GB

Gravador de OVD e tela lCD de 18.5 lG
Só R$1299,00

Note Boók Acer E627 2
GB de memória HD de
320 GB Gravador de OVO
e tela de 15 RS1549,00

Note book Acer Aspire 5538
4 Gb de memória HO 250 GB
Tela de 15.6lEO (super fina)
Só R$1799,00

I

I .

la"n�
I Auf. CBnfer
I

.1 (41) 3275·il92
f

, f

I

I

CIFRA
PESSOAL

Crédito Consíg ado para:
• Aposentados e Pensionistas do, SS

Servidores PúbUcos - Estaduais e Federais
(Marin a, Exérci o e Aeronáutica)

,
.

• Crédito Pessoal com Oé ito em Conta
, Consórcio de oto, Carro, Camin ião, ímõve e Se' iças

• Quitamos suas dívidas e você
ainda sai com dinhe'ro no bolso

.
e pa�a os empréstimos ec'ma de
5.000.00, você sal com um,

super brinde nas mãos.
, Ba coMato e

(S'8:r1duích�J"'a. Mp4# Fe"'ro de passa ct..'Ps. �
Liquídífic.aéor. Batedeira) �

'7L",,.",LA
BancoSchahin'

, .

r

CABllOS - 1�I07�OS
,

IMOV�7S
Grupo t�()fl para veítolos_ I

o

'"

I
.--------,--------,

35.350,00 X 589,09 i

CREDITOS X 76 MESES

wvvw.uniaocat.com.br

3371-8153/9186-7223
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CITROEN
XSARA PICASSO
GLX 1.6 FLEX 2011
PorR$

1.99

MAIS COMPLETO
PORQUE TEM:

• Porta-melas de 550 litros
" 2 sistemas de ar--condícionado

independentes
• 4 air·bags
• Painel digital
• 2 anos de garantía3

CITROEN C3 GLX
.1.4 FLEX 2011
PorR$

36.9901

CITROEN C4 GLX
1.6 FLEX 2011
Por R$ -

54.990

RODAS DE LIGA-lEVE 15" • VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS· 2 ANOS DE GARANTIA3
CONFIRA TAMSíM AS VE.RSÓES cs XTR fC3 AVTOMATIQUE.

• FREIOSABS
• PAINEL DIGITAL· RODAS DE LIGA-LEVE 16" • AIR-BAG DUPLO· 2 ANOS DE GARANTIA3

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE
OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR CI

1 - Preços à vista, sem troca, não incluem fretes, seguro e opcionais, válidos para os modelos anunciados: Citroên Xsara Picasso GLX 1.6 10/11, Citroên C4 1.6 GLX 10/11 e Citroên C3 GLX 1.4

10/11.2 - COC realizado pelo Banco PSA com entrada.de 50% e saldo em 36 meses e taxa 0,99% a.m para Citroên Xsara Picasso e Citroên C3 (exceto para Sola ris câmbio automático). Entrada
de 55% e saldo em 24 meses com taxa 0% a.m para Citroên C4 + IOF. TC R$ 928,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Cadastro sujeito a aprovação. 3 - Citroên Xsara

Picasso, Citroên C4 e Citroên C3 com 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroên do Brasil e 1 pela Le Monde. Citroên AirCross com 3 anos de garantia pela Cltroên do Brasil, conforme contrato

assinado entre cliente e concessionária. 4 - IPVA grátis na compra dos modelos Citroên Xsara Picasso e Citroên C3. GPS H Buster modo HBN-4310P grátis na compra do modelo Cltroén C4

Okrn. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Imagens meramente ilustrativas. 5 -: Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade até 13/11/2010 ou enquanto durarem os estoques.
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HP VEíCULOS, MARCA DE CONFIANÇ,A.

MARCA DE CONFIANÇA.

Aberta de Selunda a Sexta-feira .

das 8:30hL às 1�:'Ohs ..

e das 13:30hs. às 18:30hs.
Sábados até as 12:00hs.
- -----,---,-�

JARAGUÁ DO SUL I (ENTRO
Av. Mare.chal Deodoro da Fonseca, 1014

3372.0048 I 3370.8622
hpcars@yahoo.com.br
www.hpis.com.hr

VEíCULOS

..
.

.

. *tmaaens de cunho meramente ilustrativas. *Flnanc'.�mentQ �lJl até. �O vez�s c/entradà mínima + saldo financiado sujeito a aerovacãe cadastral. *Ofertas válidas enauanto durar o estOQue.
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lIIfI,
! ,

3370-7500
Rua Walter Marquardt. 2670

o CliENTE E ESPECIAl. VENHA CONfERIR!

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência no negociação

Nós garantimos o preço ,

I----------------------'-
.. - .. -- .. - .. - .. - .. - .. - .. -----------,---- .. -- ..-- .. -- .. -----,------ .. -- ..--,--- .. ---,-.. --- .. ------,-----�,---- ....- .. ---,- ..

,---
.. - .. -,-,-----,- .. ---,--,-------"----'-'------'-'-"--"---"---"---"-'-"-'---"------"-"-'- ..--'- ..

----',----------------------'---------I·. EM DOIS ENCERE o
.

.
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• TAXA ZERO E SALDO EM 12)(
• AR-CONDICIONADO
• DIREÇAO HIDRÁULICA
• VIDROS ElÉTRICOS

DIÁNTEIROS
• CD MP3 PLAYER COM

ENTRADA AUXIUAR EROS
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA LEVE 16·
• TRAVAS El�TRICAS
• ESPELHOS RETROVISORES

ELÉTRICOS CpM PISCA
INTEGRADO

• AIR BAG DUPLO

Promoção "Quem tem está se dando bem" �válida até 1 0/111201 O ou enquanto durarem os estoques). Ford EcoSport FreeStyle 1.612011 [cat, ETJ1) a partír de R$ 54.900,00 à v.ista ou financiado com taxa de 0,00% am eO,OO% a.a., 50% de entrada e Saldo em 24 parcelas de R$1.203,25,
na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de RS 56.327,99, Custo Efetivo Total (CEl) -calculado na data de 28/1012010 a partir de 0,41% a.m. e 5,03% a.a., através do Programa Ford Credil
Ford Focus Hatch 1.61 2011 (cat. OAB1) a partír de RS 50.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 50% de entrada e Saldo em 12 parcelas de R$ 2.229,29, na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento da 1" parcela, incluindo tarifas, custos e

impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 52.201,48, Custo Efetivo Total (CEl) - calculado na data de 28/10/2010 a partir de 0,78% a.m e 9,77% a.a., através do Programa Ford Credit. Sujeito à aprovação de crédito. Contratos de Rnanciamento e Arrendamento Ford Credit são

operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA. Não abrangem seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo OiS1ribuidor. Confira outras condições de financiamento nos distribuidores Ford. As ofertas

apresentadas corresponde� s0';1e�te às c�res sóli�as �esses veículos. Va!ore� para co�s metálicas e/ou especiais mediante consulta na revenda. Imagens somente para fins ilu:;trativos. CARTÃO fORO U NICARD. SOLICITE JÁ O SEU.
As ofertas anunciadas neste anuncIo substltuem e Invalidam todas as pubhcaçoes antenores. Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.

Capitais e ll!9ioos metropolitanas: 4004-19150 I Demais localidades: oaoo 728 1960 .

Faça revisões em seu veículo regularmente.••
VIVA O NOVO

Seguros Ford MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 327t2800
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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GLIG DO LEITOR
o Tobias

foi adotado
pela família
da leitora

Márcia
Vieira.

Agora, ele
completa

um aninho
recebendo
muito amor

e carinho.

CRÔNICA
'QUINTA-FeiRA , S6XTI\�FEIRA SÃBAQO

Charles Zimmermann,
. Carlos Henrique

escritor Schroedet, escritof
Kelly Erdt]1ann,

jomalista

Estressada, eu?

Avida
pode ser mesmo irritante. Veja só

a minha maratona no primeiro fim de
semana depois do pagamento. Rumo
ao supermercado, que certamente vai

estar lotado. Primeiro round já no estaciona

mento, é quase um vale tudo, não adianta dar a

seta, tem que ter agilidade. Quase ninguém res

peita as vagas destinadas aos idosos e deficien
tes. A humanidade demonstra todo instinto ani
mal que esconde no dia a dia.

Já dentro do estabele
cimento de preferência, a

briga é para ver quem esco

lheu o pior carrinho, alguns
mesmo estando ainda vazios

parecem pesar uma tonela
da. Musculação de graça. Até

hoje não sei para que servem as rodinhas. E

empurrando a geringonça, meu mau humor
.

vai dando sinais de alerta.
Na rua faz quase 40 graus. Todo mundo

de chinelínho.. shorts e regata. Mas den
tro do supermercado, sinto a pele arrepiar ...

Queria conhecer quem regula a terriperatura
entre as prateleiras. Deve ser um cara muito
caloroso que passa malhando em uma sala

espelhada e rindo das pessoas tremendo e

tentando comparar os preços.
Respiro fundo, afinal, achei o creme, que

adoro e que não comprava há meses, em pro
.moção. Levo logo três. Vou para padaria, atraí
da pelo cheiro que sai dos fornos, Deparo com

uma fila enorme. Outra vez o instinto selvagem

vai se aproximando. Depois de quinze minutos,
chega a minha vez. Sem me olhar, a vendedora

pergunta o que quero. Ufa, saio ligeiro louca para
abrir aquele pacote bem quentinho.

A cerveja que o meu marido gosta está

quente e ele falou vinte vezes para eu pegar
gelada. E, agora, a dúvida, pego outra marca

gelada, ou a que ele gosta quente? Como sou in

decisa, levo logo as duas.
Hora de enfrentar a fila e

desembolsar uma nota. Só de
olhar a cena, dá vontade de

largar o caninha cheio e sair
correndo. Conto até dez, ten

to encontrar um caixa e rezo

para não faltar dinheiro, nem

papel na impressora bem na

minha vez. Vinte e cinco minutos e lá vou eu

para o estacionamento, cansada e louca para
arrancar' a sandália dos pés.

Quando penso que nada mais podia piorar,
dou de cara com as malditas mudanças no trân
sito.Vejo que o meu mau humor não é único, todo
mundo buzina, gesticula, faz cara feia, os mais

apressadinhos jogam os outros de escanteio e ul

trapassam em qualquer lugar. Juro que me seguro
para não entrar na traseira desses babacas. Sus

piro, abro o pacote de 'pão, depois o de bolacha
doce, uma lata de coca-cola e me empanturro
até chegar em casa .. Para terminar, tenho que
gritarpara alguém me ajudar a descer as compras
e ainda levo a fama de estressada! Eu? Chegou a

hora de devorar uma barra de chocolate.

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

·CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

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

- Todos os dias)

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

17h10 - Todos os dias)

• Cine Garten 5
· ° Solteirão (Leg) (13h50, 16h30, 18h40,

21h10 - Todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Àtividade Paranormal 2 (Leg) (14hiO, 16h,

17h50, 19h40, 21h30 - Todos os dias)
• Cine Garten 6
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h4b, 15h50

- Todos os dias)
• Jogos Mortais: O Final (Leg) (18h10, 20h10,

22h10 -.Todos os dias)

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

- Todos os dias)

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

- Todos os dias)

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

- Todos os dias)

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

- 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 Neumarkt 3
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h30, 16h50,

19h10,-21h10 - Todos os dias)
.

• Cine Garten 1
• Tropa de Elite 2 (1:4h10, 16h40, 19h10, 21h50

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

19h30, 21h40 � Todos os dias)'. Cine Garten 2
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h, 16h, 18h,

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

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

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

- Todos os dias)
• Cine Garten 3
• Comer Rezar Amar (Leg) (13h20, 18h50

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

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

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

- Todos os dias)
• Cine Garten 4
• A Suprema Felicidade (19h, 21h30

LANÇAMENTOS'
NOVELAS

e Suzana decide procurar Gustavo. Marcela nota

q�e Bruna está mais receptiva e tenta convencê
Ia a perdoar Julinho: Nicole pergunta a Gino sobre

seu namoro com Magali e ele afirma que os dois

são apenas amigos. Ariclenes leva o croqui de Rony
para Marta e Nicole e as duas reprovam o modelo ..

Gabriela surge na casa de Jacques e pede para falar

com Pedro. Ariclenes encontra Suzana arrasada-e
tenta confortá-Ia. Gabriela observa quando Pedro

sai de casa e vai atrás dele. Edgar demonstra des

controle emocional e Luisa comemora. Gustavo che

ga em casa abatido e Marcela percebe. As clientes
voltam ao ateliê de Jacques e prometem recuperar
tudo o que destruíram. Rebeca diz a Breno que
aceita seu pedido de casamento. Ângelo fala com

Luti sobre Gabriela e Marta ouve. Gabriela flagra
Pedro com Mi. Mabi descobre que a Moda Brasil vai

fechar. Gustavo passa mal e é levado para o hospital.

ARAGUAIA

Nancy conta a Janaína sobre sua armação para

separá-Ia de Fred. Padre Emílio aconselha Janaí
na a pensar em sua felicidade. Max liga e avisa
Manuela que não vai encontrá-Ia, quando Vitor a

surpreende. Solano estranha o jeito de Manuela

ao telefone e Estela percebe. Vitor esconde o celu

lar de Manuela no quarto. Aspásia conta que Max

não foi encontrar Manuela e Estela faz um comen

tário que deixa Sola no intrigado. Nancy destrata

Pimpinela, que reage. Solano liga para o quarto
de Manuela e Vitor atende. Estela tenta disfarçar a

satisfação ao ver a irritação de Solano. Manuela repre
ende Vitor e decide voltar para casa. Sola no questiona
Manuela sobre a presença de Vitor em seu quarto.

O!JEM PENSA
ENRIQ1JECE

rrtllNK ANU GR(lW. RICII)

RIBEIRÃO DO TEMPQ
Iara lê o jornal, que traz na primeira página

a manchete "Conto de fadas ou golpe do baú?".
Clorís mostra a Folha da Corredeira para Tito, que
fica furioso. Joca diz a Arminda que vai falar com

Lincon sobre a reportagem. Ellen e Carmem ficam
encantadas ao verem Filó arrumada. Beatriz fala

para Nicolau que a reportagem que a Folha publi
cou é um desrespeito. Ele diz que o jornal é um

negócio como outro qualquer e que precisa ven

der. Bruno sugere a Teixeira que eles traduzam o

artigo e enviem para a Europa para a diretoria ver

o que Arminda vem apoiando. Zuleide aconselha

Karina a não ir ao casamento de Filomena e Tito.

PAS�IONE
Bete confronta Fred. Felícia demonstra sua

insegurança quanto à proximidade de Iotó e Clara.
Candê implora para que Fátima não tente unir Felí-·
cia a Gerson. Stela decide se afastar de Agnello.
Clô e Gemma se emocionam ao ver Olavo abraça
do a Olavinho e Dino. Jéssica repreende Mimi por
não tê-Ia ajudado. Totó pensa no que Fátima falou

sobre o passeio com seus pais e fica angustiado.
Bete conta para Gerson sobre a conversa que teve

com Fred e eles se preocupam com Melina. Melina

Karina confessa a amiga que convenceu Nicolau procura Diana, que a enfrenta. Mauro chega à casa

a dar uma manchete maldosa sobre o casamento. de Cris. Fátirnaconta para Sinval sobre a proibição
de Candê ao namoro deles. Bete entrega a Candê o

TI TI TI cheque com a indenização de Lobato. Gemma che-

Giancarllo demite toda a equipe da Moda Brasil ga à casa de Totó e fica furiosa ao encontrar Clara.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
.... .J � ,. _ I • ,....

� _
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Evite disputas no trabalho. Suas ne-

cessidades afetivas podem interferir

em seus interesses profissionais. Noite ideal

para quem deseja consolidar a relação a dois.

Qua'ndo as coisas insistem em não dar certo,
é melhor mudar de objetivo.

TOURO

(21/4 a 20/5)
.Ho]e o dia está lento, não tente

apressar as coisas, Perceba que é

importante aceitar a ajuda que os ou

tros oferecem. No campo afetivo, o astral é de

sintonia e ajustamento. Siga o curso natural

deste dia, nadar contra a maré é fria.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Você poderá se incomodar demais

com algumas questões mal resolvidas.

Esta é uma fase de maior estabilidade no cam

po das relações. A noite favorece a harmonia

dos seus vínculos afetivos. A rotina pode causar

desmotivação, mas não é hora para mudanças.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Há sinal de conflito no convívio com

pessoas cujo ponto de vista é diferen

te do seu. Cuidado com atrasos ou descumpri
mento de contratos ou cronogramas. A dois, o

clima é de realização. É necessário jogo de cin

tura para se livrar de uma situação complicada.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Você pode encontrar dificuldade

para conviver com pessoas muito

autoritárias neste dia. Cumpra suas

obrigações para não ouvir cobranças. Fase de

estabilidade nos assuntos do coração. Domi

ne mais a sua insatisfação interior.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
! Nao convém brincar com as questões

I

financeiras, economia é a palavra de

ordem neste dia. Cuidado com atitudes

egoístas. A noite traz boas-novas. Saturno impõe
algumas limitações neste dia, mas não desista

de seus objetivos nem se irrite à toa.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Você pode ter dificuldades para se re

lacionar com parentes. Algumas de

suas responsabilidades podem se tor

nar um fardo, não se deixe levar pelo pessimis
mo. Bom astral na vida a dois. O importante é

ser aceito pelas pessoas que valem a pena, reflita.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

.

Você terá a sensação de que este dia

vai estar meio amarrado. Sua energia
pode estar em baixa, por isso não for

ce a barra no trabalho. No campo afetivo, você

estará no comando. Controle-se Escorpião, nem

tudo acontece como a gente deseja.

, SAGITÁRIO
, (22/11 a 21/12)

Não conte com aquele dinheiro que
estão lhe devendo. Fazer economia é

a palavra de ordem neste dia. No campo afetivo,
não tenha medo de usar um certo mistério ao

tentar se aproximar. Evite marcar bobeira! Tem

gente querendo puxar o seu tapete

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Evite medir forças com pessoas de

autoridade ou influência, pois pode
se dar mal. No campo sentimental, vai

prevalecer um clima de cumplicidade e cama
radagem no decorrer da noite. Algo ligado aos

amigos pode frustrar seus planos.

AQUÁRIO
•

(21/1 a 18/2)
Se quer atrair coisas positivas, não

desanime, Situações inesperadas
não estão descartadas e podem gerar

atrasos. Nem pense em buscar atalhos. A par
tir da tarde, seu astral vai crescer, mas até lá

procure respeitar as limitações deste dia.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Evite delegar as suas responsa
bilidades, do contrário, poderá

se aborrecer. Terá mais sucesso se

trabalhar sozinho. No campo afetivo, troca e

aprendizado vão enriquecer a relação. Medite

sobre as coisas que realmente têm valor.

o CORllEIO DO POVO • Quarta-feira, 10 de novembro de 2010 Variedades 15

Gauã Reymond
volta a gravar

Barbudo e com as unhas cumpridas, Cauã Rey
mond vai voltar a frequentar o Projac, para gravar o
retorno do personagem Danilo, em Passione, O ator,
que está fora do ar desde o fim de setembro, irá apa
recer em cena usando muletas, por conta de sua

recente cirurgia que fez no quadril. Para justificar o

uso de muletas, Danilo dirá que quebrou o pé.

Gameron Diaz
está solteira

Cameron Diaz voltou a ter o coração livre. Assim

assegura a revista Life&Style. Segundo a publicação,
a atriz terminou o namoro com o jogador dos Yanke

es, Alex Rodríguez. A razão da ruptura não ficou clara,
embora o jogador tenha dito claramente que "ela não

gostava dele". Já no meio de outubro os rumores sobre
uma crise começaram a aparecer, quando viram Diaz

acompanhada de um jovem, em Londres.

DIVIRTA-SE

Cliente preferencial
Um turista parou para abastecer seu carro

num posto de beira de estrada e foi abordado pelo
.' frentista:

.

- O senhor é a última pessoa que vai pagar o

preço antigo. De agora em diante, aqueles que che

garem vão pagar preço novo. Bastante animado,
o turista mandou encher o tanque, depois de pagar,
perguntou:

- E para quanto subiu o preço do combustível?
- Subiu nãosenhor, baixou 10%!

Ghristina
Aguilera de
namorado

A cantora Christina Aguilera
estaria namorando o roqueiro
Benji Madden, guitarrista da ban
da Good Charlotte, de acordo com

o site Pop Crunch. A cantora, que
foi casada por cinco anos, está
divorciada desde outubro. O gui
tarrista já teve um romance com a

socialite Paris Hilton. Um amigo de

·Aguilera teria dito ao site que é a

"primeira vez que vê Christina tão

feliz, rindo e aproveitando a vida".

Ex-BBB faz tattoo
para time de futebol

Jaque Khury postou no Twitter uma foto da mais nova de suas tatuagens, uma decla

ração de amor ao time de futebol do coração. A ex-BBB e modelo tatuou no bumbum o

símbolo do Corinthia_ns, numa homenagem.ao clube que chegou ao centenário em 2010.

Eliéser posa para
revista de públiCO gay

O ex-parttclpante do BBB 10 Eliéser Ambró
sio posou. nas praias do Rio para' a revista "A

capa", destinada ao público gay. Na entrevista,
ele contou como lida com o fato de ser' asse

diado por homens e mulheres. "Sempre recebo
cantadas de homens. Eles fazem elogios, brin

cam. O legal é que eles me respeitam muito e

me admiram não apenas pelo que eu sou por
fora, mas pela minha personalidade. Mas ga
ranto, sou bem resolvido sexualmente", conta.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples e vicíante, O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col

UI?-a. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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Moa Gonçalves
Noite democrática

Pense
na concepção democrática de um restaurante, tão de

mocrática que agrada quem prefere a direita, a esquerda ou o

balcão. A campanha de divulgação dos quatro anos do Kan
tan está alegre, bonita, atraente e inovadora. O lançamento e

apresentação dos novos três chefes acontecerá na noite da próxima
segunda-feira, 15, para convidados e comensais. A revista Nossa e o

site Moa Gonçalves vão cobrir tudo.

Téo & Edu
No próximo dia 14 de novembro, sábado, na Sociedade

Diana, em Guaramirim, rola o grande show dos sertanejos Téo
& Edu. A dupla vai lançar o novo DVD. Imperdível! Na ocasião,
haverá a presença também da dupla João Victor e Lennon

(Woods), e mais a performance do top DJ Ricardo Marques
(Confraria e Café de la music -Floripa).

NAS RODAS
• Teresinha Lescovitz é a grande
aniversariante de hoje. Parabéns!

"

O meu desejo é que sejas
plenamente feliz.

• Encontrei esta semana

malhando cedinho na ciclovia,
o casal Eduardo e Sonia Franco.

Chegaram da temporada entre

Paris e Londres. Estão com a

energia renovada.

• A minha amiga Lisete, da
Casas Geraldo, certamente

é a grande aniversariante
de hoje. Cheers.

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Arriba. Além
do excelente lugar, a casa sabe
muito bem ser comandada pelos
inteligentes Carlos e Marcos.

.

Dica de
quarta-feira

Curtir a MR Beef. Que está fazen
do o maior sucesso em Iaraguá.

'f
I

Em grande
estilo

Muito charmosona, sempre
produzida e alto astral, Mara Lú
cia Raboch foi a grande aniversa

.ríante do dia oito de novembro.
Ela recebeu um grupo de mu

lheres, as mais queridas, para
um happy hour no jardim de sua

casa, na Vila Nova. A alegria e o

bom papo foram a tônica. MG
envia um beijão de parabéns no

coração da amiga. Tim-tim com

espumante Rondinee.

Zum Schlauch
Hoje rola na Zum a

quarta Sertaneja. Noite

imperdível que reúne uma

galera descolada, interes
sante e alto astral.

Os aniversariantes
.

Rubens "Saraiva" Roeder,
Leodomar Lopes e o

chefe Jeremias, sábado,
no bar do Sérgio

MAURICIO HERMANN

'. Buxixo
O buxixo forte da semana é a

cara de pau de um conhecido po
lítico da urbe, que estava em uma

festa num bar da pereferia da ci

dade' no sábado. Depois de uma

e outras, já bem a vontade, ficou
de mãos dadas com uma linda loi
ra. Aliás, o secret love está dando
o que falar e os dois estão super
envolvidos. A dona da pensão
nem imagina da pulada de cer

ca. Enquanto o affair corre sol
to, eu sugiro uma taça do espu-

" mante bem gelado da Rondinee.

Coquetel
Na quinta-feira, a partir das

19 horas, Vivi Rodrigues, a nová
comandante da Voilá, recepcio
na amigos e clientes para um de
licioso Coquetel Tropical e para
a apresentação da nona Coleção
Verão 2011.

.'
Moa GonçaJves ladeado
pelos meus grandes amigos
Rodrigo e André, donos da
franquia Subway, domingo,
na Pedalada Famosa

Ainda nos
corredores do
Mares do Sul

• Os belos Jair Lux e Monalisa
Schmidt estiveram juntos no

Mares do Sul curtindo o show
do grupo Nova Tendência, na

maior sintonia. Porlá também
estavam os saradões Sandro
Hermann e Paulo Chaves.

• O "bonitão" Diogo Streb não

dispensa um Mares do Sul, e neste

último, não foi diferente. A boa

gente deu um stop na atribulada
vida em Joinville e veio curtir a

pérgula da piscina fazendo subir
a temperatura da mulherada que,
aliás, deram um show de beleza.

• A morena Gyeza Giacorilet foi
uma das belas que circularam
nos corredores do Mares do Sul,
e que arrancou suspiros dos

marmanjos de plantão.

• Quem aterrissou na urbe no

feriado foi o simpático Iader Leal.

Antes, deu uma passadinha no

Baependi para curtir o agitado
Mares do Sul. Domingo, ele curtiu
as delícias da orla de Balneário
Camboriú. Mas já retomou à

Floripa onde trabalha.

,;iiIO �'iI,.
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• 'Dia" 20 de nóvenibr6��lContece""
'o l° Campeonato de Pênaltís

'

de Jaraguá, na Karlache, Mais -.
. "informações pelo fon�.3370-

2900. O prêmio será mil reais
""

'ara o prime�ro lugar:
.'

meu a: raç ," 'e cheio'
de energias positivas vai para
Lehanna e Eduardo Schuster,
da Pamplona Empreendimento .

Duas pessoas sensacionais.
. Aquele abraço. f

,','KidaSolamonl'a,g;tIerida ,

'

sogra do Rodrigo Mendonça,
o popular ;' Bico", apaga as

velinhas bem nesta quarta-
'

feira. No domingo, dia 14, a

"' chapa vai esquentar. Dona

l(ida paga todo o fes erê.
ilwivasl

'

• Lilian Kreutzfeld já fez a sua

inscrição e dia 20 de novembro

particípará do 1o Campeonato :
de Pênaltis, ,na Karlache, ' ,,1#

Igualmente seü:'irmão Valdecír '

Kreutzfeld, Está todo mundo
querendo ganhar "Milão" e

garantir um Natal Gordo.
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Pre are sua casa para o Natal.-Aproveite as no idades e ofertas!

As· melhores marcas.

Os melhores preços.

c a a

ALDOE
s Rua Barão do Rio Branco,340 • Centro • J'araguá do Sul • 3275-2055

Rua Dr. João Cotin, 1756 • América • Joinville • 3435-2080

CASA GERALDO COLCHÕS E ACESSÓRIOS
Rua Blumenau, 1891 • 3029-3700

www.casageraldo.com ..brlcasageraldo@netuno.com......Móveis e Decorações
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f·lE, FII.� E su

Moda consome 71% dos ganhos
Nos últimos 15 dias, 25 milhões de mulheres passaram por um salão de beleza no país

MULHERES
EODINHEIBO

As jovens da classe G
brasileira são vaidosas e

mais independentes do '

que mulheres na mesma

idade em outras classes
.socals, de acordo com

um estudo feito pela
consultoria Data Popular.

Segundo
dados da pesqui

sa, que foi apresentada
ontem, 72% das jovens
da classe C entre 18 e 24

anos já trabalham e 14% ainda

ganham mesada. Do total, elas

gastam 71 % dos ganhos mensais
em roupas e acessórios.

Entre as, jovens das classes A e

B, 63% estão no mercado de traba
lho. Nas classes D e E, o percentual
cai para 57%, de acordo com o le
vantamento. Quando o assunto é
vaidade, 17% das jovens de classe
C acham muito importante estar
na moda, 28% assumem que são
muito consumistas e 22% não es

tão nada satisfeitas com seu peso.
Mais de 15 milhões de mulhe-

res têm entre 16 e 24 anos no Bra

sil, metade delas na classe C. Des

sas, 5,5 milhões estão no mercado
de trabalho, 2 milhões estão na fa
culdade ou já têm ensino superior
e 36% têm como maior sonho os

estudos e a formação profissional.
As mulheres da classe C tive

ram participação expressiva no

consumo de itens relacionados
à aparência e no movimento dos
salões de beleza. Nos últimos 15

dias, 25 milhões de mulheres

passaram por um salão, segun
do a pesquisa. Quase 15 milhões
delas estão na classe média. No
mesmo período, 14 milhões de
mulheres fizeram um tratamento
de cabelos, sendo 9 milhões da
classe média.

Nos últimos 30 dias, 13,2 mi
lhões de mulheres compraram
bijuterias (7,4 milhões da classe
C), 12,7 milhões compraram hi
dratantes ou creme para o corpo
(7,1 milhões da classe C), 7,6 mi
lhões compraram bolsas e acessó
rios (4,1 milhões da classe C) e 11,3
milhões compraram sapatos (6,4
milhões da classe C).

PREVISAo DO TEMPO

CHUVA E SOL
Tempo instável
ainda com chance de
chuva, melhorando com

sol no decorrer do dia.
Temperatura em declínio.
Vento fraco a moderado.

Jaraguá do Sul
_

e Região, .

ESTABUJDADE """"�I"
HOJE fER�A
MíN: 14°C Clima frio no TemperaturaMÁX: 23°C ./

QUINTA fim da-semana estável e sol
MíN: 100c Amanhã o tempo permanece O sol domina o clima no Estado
MÁX: 24°C firme, com presença de sol em to- a partir deste sábado, e a condição
SEXTA das as regiões. Iemperatura baixa, deve permanecer pelo menos até

I

MíN: 12°C com condição de formação de gea- o fim do feria o. Por volta do dia

MÁX: 24°C da nas áreas mais altas do Planalto 18 de novembro, o entanto, uni

SÁBADO
Sul. Já na sexta-feira, o sol dá lugar

.

sistema de baixa pressão deixa o

a algumas nuvens em alguns pe- tempo instável com pancadas de
MíN: 12°C ríodos, e a temperatura baixa e a chuva em todas as regiões e tempe-"

MÁX:- 24°C possibilidade de geada continuam. ratura mais elevada durante o dia.

--
Trovoada

A população feminina acima
dos 18 anos soma 68,4 milhões de
mulheres. De acordo com-o levan

tamento, 91 % fazem compras em

supermercados, 26% costumam

usar produtos que a mãe usava e

75% cozinham para a família.

Quase 13 milhões de mulheres
declaram que são muito cuidado

. ,

sas na hora de lidar com dinheiro
- e metade dessas consumidoras
está na classe C. Mas 11,4 milhões
afirmam que não conseguem
guardar nenhum dinheiro - e mais
de 10 milhões delas estão nas clas
ses emergentes. Nas classes C e D,
as mulheres são chefes em 29,4%
e 39,6% das famílias - na classe
A, são 19,6%. Enquanto na classe
A 25% da renda vem da mulher, a

participação feminina nos rendi
mentos chega a 41 % na classe C.

Pesquisá comprova: moda
leva boa parte do dinheiro
'das mulheres brasileiras
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Avaliação da ·OCDE
A Organização para a Coope

ração e Desenvolvimento Econô
mico -OCDE - afirma que o ritmo
de crescimento da economia bra
sileira está em desaceleração. Isto

significa apenas que as medidas
do Banco Central- principalmen
te através da expansão da taxa de

juros - estão surtindo os efeitos

desejados. Por outro lado, aponta
para uma recuperação mais acen

tuada das economias dos Estados
Unidos e Japão. Tanto americanos

quanto japoneses estão rezando

para que isto aconteça.

Projeções 2011
o boletim Focus do Ban

co Central apresenta alguns
dados que precisam ser vis- ,

tos com mais atenção. Há

quase um ano não muda a

projeção para o .PIB de 2011

que está em 4,5%. Em rela

ção à balança comercial, a

expectativa é de que feche
2011 com superávit de US$
8 bilhões enquanto o saldo
em 2010 deverá chegar a US$
16 bilhões. O déficit em con

ta corrente deverá passar de

US$ 50 bilhões este ano para
US$ 64,75 bilhões no próxi
mo ano. Em relação à produ
ção industrial, o Banco Cen
tral estima um crescimento
neste ano de pouco mais de
11 % em relação a 2009, mas

para 2011 são esperados
minguados 5,2%. Conside
rando o tamanho do rombo
no saldo comercial, até que
está previsão é otimista ...

Mercado Regional

Lourival Karsten

LOTERIA

03 - 29 - 31 - 35 - 48

08S.: Apenas é necessário continuar o

trabalho e buscar novos mercados.
Tr: (47) 9983-6879 (47) 9983-6879

. (47) 9983-6879 (47) 9983-6879
(47) 9983-6879 (47) 9983-6879

(47) 9983-6879 (47) 9983-6879.
Preço a Combinar

02 - 04 - 06 - 09 - 11
12-13-14-15-17
18 - 19 .- 21 - 23 - 25

AVISO

Ref. Licitação 168/2010
Modalidade: Pregão

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços
Técnicos Especializados de Consultoria Pública e Assessora
mento de Caráter Contínuo

O Diretor Presidente do SAMAE, Sr. Nelson Klitzke, comunica

que o Processo Licitatório 168/2010 fica anulado.

Jaraguá do Sul, 09 de novembro de 2010.
-

Nelson Klitzke
Diretor Presidente

.",1

. ,JARAGUÁ DO SUL

Caminhos.
.de Jaraguá

Acontece no próximo dia 25 no

Cejas evento do Núcleo de Hospi
talidade que faz parte de uma sé
rie de eventos que está buscando
a criação de uma opção forte de tu

rismo na cidade. Trata-se da recupe
ração das rotas de imigração que já
tinham sido trabalhadas, mas foram

esquecidas ao longo do tempo.

. Aclino Feder
O empresário que comanda a

Berlim Ambientes de Guaramirim,
Aclino Feder, um dos mais expe
rientes do setor de mobiliário e

capa da revista Negócios, tem mui
tas experiências para contar nestes

37 anos de atividade da empresa.
Vale a pena ler a matéria na revista
das Associações Empresariais.

. Ecenemla 19

Qualiclean
Os representantes da Qualí

clean utilizaram o espaço em

presarial da plenária Acijs/Apevi
para apresentar a linha de pro-

. dutos e de serviços voltados para
a limpeza. Um dos destaques são
os produtos concentrados es

pecialmente indicados para uso

corporativo, pois proporcionam
melhores resultados que os pro
dutos da linha doméstica.

Mentor
de líderes

Este programa do Núcleo de
Jovens Empresários ainda está em

fase inicial de formatação e defi

·nição de parâmetros, mas já con

ta com três duplas formadas por
um mentor e um jovem empre
sarío que é seu discípulo. Mesmo
estando ainda na fase inicial, este

programa desenvolvido pelo nú
cleo jaraguaense já é destaque na

capa da última revista da Cejesc.
Mais um case de sucesso que está
sendo desenvolvido pelas nossas

entidades empresariais.

Governança e

sucessão
Governança corporativa e su

cessão familiar é o tema de pales
tra que será proferida em Jaraguá
do Sul no próximo dia 18 pelo
empresário André Gaidzinski -

azulejos Eliane - no Cejas. Trata
se de um evento comemorativo
aos 11 anos do Núcleo de Jovens
Empresário que transcorre no

dia 19/11. O evento terá entrada
franca e os convites podem ser

conseguidos junto ao núcleo .

INDICADORES

EURO (EM R$) 2,3463 2,3478" -0,82
r'IiJjjrniilllJ1Hmimmlmill1ii,1l/ili/lliIJJlIfJiIJ!5i1Jiitri!iIi;;'Ii!l1/lilitt:g;!iIiálit:ilIJli!llillIi/IiP.dm�1I!imwrlfili/lel/i/lllfJjl/ilJlilif.WItI1llJ/lm!JliIP.l/!llfii!I/fIfIIiIii!.'Ii,'i/IIJi,!illlJill!1lJiJill!JlIiJilf1i'Il,m_'NiHI/II1IIII_ll1/II1IJjil'J'.rdlffllif#iIiJtJiYlIii11i1i;1i11!!J!/!I/lfJi!!!flIiJillillfIJi'JfIl&lJBWh'jil15.'//'';iJ!Jiili.1!!JJ.Wllli.ll!ilDiJlil!l//i!!fYI1l/IliJ/Il!l1if/lJ
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. linha de Fundo

Julimar Pivatto
* MALWEE

Ritmo leve

Ontem
apenas treino de manhã e hoje só à

tarde. Nessa reta decisiva, é preciso usar

mais a inteligência do que o esforço físi
co. E isso a comissão técnica da Malwee/

Cimed tem desobra. Felizmente a seleção bra
sileira ·não convocou ninguém daqui para os

dois amistosos caça .. níqueis contra a Hungria e

isso vai ajudar ainda mais na preparação. Além
disso, o intervalo de uma semana entre uma fi
nal e outra também contará muito. Com tempo
para descansar, a previsão é que o elenco che

gue "voando" nestes dois jogos da final.

EDUAR.DO MONTECINO

DOIS TOQUES

ANIVERSARIANTES

AE JAGAREZINHO
(72 ANOS) - Clube.

paranaense, da cidade
de'mesme nome, que

está desativado.

R. rr

Competição nacional
Duas jaraguaenses embarcam hoje para Fortaleza (CE),

onde disputam o Campeonato Brasileiro Infantil de Natação
- Troféu Maurício Beken. Uma delas é estreante no circuito
nacional. Mesmo estando uma idade abaixo da categoria em

disputa, Ana Beatriz Weller conseguiu índice nos 200m cos

tas. Já Bianca Ewald (foto) é mais experiente e chega com

mais chances de pódio. Ela disputará as provas dos 400m li

vre' SOm livre; 100m borboleta e 200m medley. O técnico da

Urbano/FME, Kiko, aposta muito nestas duas garotas.
DIVULGAÇÃO

</ ,�.
�.

p + GOL GONTRAJorginho�':!: �e 2010
. foi para o ex-laiêral da se

leção brasileira esquecer.
Primeiro o fiasco do time de

Dunga (que ele era auxiliar)
na África do Sul e agora a de
missão do Goiás. Ele já deve.
andar dizendo "feliz 2011 ".

Seleção feminina de vôlei.

Despachou a Alemanha com

o placar de 3 sets à O e está na.
semifinal do Mundial do Ja
pão. Os adversários serão de
finidos na rodada de hoje, já
que o Brasil enfrentou os Es
tados Unidos de madrugada.

/

ABERTO DE FUTSAl

Noite a Fora e

Baumann são
os finalistas
Equipes reeditam decisão de 2009

quando Baumann ficou com título
JARAGUÁ DO SUL

Noite a Fora e Baumann
decidem mais uma vez

o Aberto de Futsal de
Jaraguá do Sul.

As
duas equipes conquis

taram a vaga ao bater
Belmec/Ex-Astros e

Kaiapós, respectivamen
te, na noite de segunda-feira. O
atual vice-campeão, Noite a Fora,
passou fácil pelo Belmec com uma
goleada de 7xO. Darci, Mareio,
Clayton (2), Fio, Paulinho e Clebi
nho marcaram na partida.

Já o outro confronto da semi
final foi mais equilibrado. Bau
mann e Kaiapós não se expuse
ram ao ataque e o jogo terminou
OxO no tempo normal. Nos pê
naltis, melhor para o Baumann

que venceu por 3x2. Gerson e

Shel desperdiçaram para o Kaia

pôs, enquanto Silico perdeu para
o time classificado.

Esta será a quarta decisão en-

tre as equipes nos últimos dois
anos. Eles estiveram frente a fren
te também na Copa dos Cam

peões 2009 e Aberto de Corupá
2010, além do Aberto de Futsal
do ano passado. A decisão do tí
tulo será no dia 19 de novembro,
às 20h30, no Ginásio das Duas
Rodas. Antes, às 19h30, Olympya
e Arsepum fazem a final femini
na do torneio. No ano passado as

comandadas de Polenta bateram
na trave e perderam para Marisol

por 3xl na decisão.

" Noite a Fora e Baumann
se encontram pela

quarta vez em decisões
,

no futsal ámador
da n�5sa região.

A disputa pelo terceiro lugar
entre Belmec/Ex-Astros e Kaia

pós, no masculino, e Pimenta
Rosa contra Posto Marechal/Re
cicla, no feminino, foi realizada
na noite de ontem, mas os jogos

"

não tinham encerrado até o fe
chamento da edição.

DIVULGAÇÃO

Baumann (azul) empatou venceu o Kaiapós só nas cobranças de pênalti

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BASE

Basquete femmíno decide Estadual
Equipe quer quebrar hegemonia de Chapecó em_20l0 e faturar o último título do ano

JARAGUÁ DO SUL

As meninas do basquete
sub-17 disputam a partir
de hoje o tricampeonato
do Estadual de Basquete.

onde os times se conhecem muito
bem. "Iodos (os clubes) têm cer

ta rivalidade entre si. O vencedor
será o que falhar menos", avisou. A

equipe jaraguaense teve a segun
da melhor campanha da primeira
fase: das 14 partidas disputadas
venceram 12 e perderam duas

(justamente para Chapecó).
A estreia das bicampeãs (2007

e 2008) será hoje às 20h diante do
São José. Os outros confrontos
serão dirigidos, com base nos re

sultados da primeira rodada. Os
demais jogos acontecem ama
nhã e sábado, 12, sempre com

jogos às 18h30 e 20h. -

O Campeonato Catarinense
de basquete sub-17 feminino ini
ciou em abril, com a participação

. de oito equipes. Estas jogaram
entre si na primeira fase, em tur

no e returno. As quatro melhores
avançaram para o quadrangular
final. A decisão acontece em São

José pelo fato da equipe ser a atu

al campeã da categoria.

-"las chegam na decisão,
que inicia hoje no Giná
sio Forquilhão, em São

.... José, com o objetivo de
desbancar as favoritas Chapecó.
Segundo o técnico Júlio Patrício
time do Oeste será o mais difí
cil de enfrentar, porque além de
serem as únicas invictas no Es

tadual, Jaraguá perdeu o título
da Olesc para as chapecoenses.
"Desde o início do ano sabíamos

que Chapecó viria forte, tanto

que elas levaram, além da Olesc,
o Campeonato Brasileiro Escolar
e são as favoritas ao título do Es

tadual", considerou.
, Para o treinador este é o tipo

de decisão que não se pode errar e

10° Festival de'
Minibasquete

Neste fim de semana acontece

em Lages o 10° Festival Santa Ca
tarina de Minibasquete. O torneio,
voltado para crianças de até 12 anos,
contará com duas equipes jaragua
enses, CEJ/Mannes Mangueiras/
-PME, no masculino, e Elian/PME,
no feminino. Os garotos buscam o

hexacampeonato da competição.
Já o feminino conquistou o título na

edição de 2005 e, portanto, quer o

bicampeonato.

Jangada/FME perdeu
apenas para Chapecó neste

campeonato estadual

R. Marechal Flo�iano Peixoto, nO 80 - SI4 e 5 www.megacred.net
Centro - Jaragua do Sul f'ii:. .

(Ao Lado do Bradesco) �(47) 337D.�223 I 337D.�24D
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Na área

Henrique
Porto

Rivalidade sadia

Humann
e Noite a Fora são os finalistas do Aberto de Futsal de

araguá do Sul. Uma final até certo ponto esperada, principal
ente pela rivalidade que as equipes construíram no decorrer

os últimos anos no salonismo da região. A Baumann chega
pela quarta vez seguida à decisão do Aberto de Iaraguá, faturando o

título apenas no ano passado, logo em cima do Noite a Fora, que por
sua vez está na terceira decisão e ainda busca seu primeiro título: Na

primeira vez, em 2006, perdeu para os Ex-Astros. Avingança demorou,
mas veio na segunda-feira, com a goleada de 7xO na semifinal. A final
acontece no dia 19, na Duas Rodas.

Devaneio
E o sonho do Iuventus de entrar pela porta dos fundos no Cam

peonato Catarinense de 2011 não passou de um devaneio. Já havia
dito que pesquisei e não encontrei nenhuma resolução da CBF so

bre a obrigatoriedade de 12 clubes na Primeira Divisão. Melhor as

sim. Ficou mais uma vez provado que falta força política e econômi
ca ao Moleque Travesso. Agora o clube tem até o meio do próximo
ano para se estruturar, planejar e executar um plano de ações que
o recoloque na divisão de elite do futebol jaraguaense. Tempo para
isso tem, o que falta são recursos humanos qualificados.

Breakers
O Iaraguá Breakers se despe

diu da temporada 2010 com uma

vitória sobre o Curitiba Hurri

canes, pelo Torneio Touchdown

(12x9). Este foi um ano de apren
dizado para os atletas, já que o uso

dos equipamentos de proteção se

tomou obrigatório. Convenha
mos que não é nada fácil carregar
quilos de equipamentos e ainda
ser ágil como a modalidade exige.
Também foi um ano de conquis
tas, principalmente fora de cam

po, onde a equipe se reestruturou
•

e ganhou em organização. Desejo
boas férias para Gnewuch, Ho

ppers, Dalcanale e companhia.
Go Breakers!

Malwee na final
A superioridade da Malwee na semifinal contra o Carlos Bar

bosa só confirma uma teoria que defendo: quando a equipe tem

tempo para se preparar, ela é imbatível. Por isso que combato
tanto esses inúmeros amistosos que a equipe disputa durante o

ano. Sou chato, mas tenho motivos. Que venha o time da terra do

Willmutt, mas não pensem que vai ser fácil, né Nêne.

TELHAS E TIJOLOS DIRETO DE FABRICA.

Fone/Fax: (47) 33,70",987:5
Daniel C. Duarte: 9941�9712

,

Rua Walter Marquardt, 2105 - Barra do Rio Molha - Jataguá do Sul - se

(ao lado D'ltalia Granitos)
.

E-mail: supertelhas@yahoo.com.br

duelam em São Paulo
Dorival Júnior surpreende e relaciona todos titulares

hoje, às 22h no Pacaem

bu, Palmeiras ou Atléti
co-MG decidem quem

..... seguirá na competição
continental. O jogo de ida das

quartas de final terminou lxl.

Assim, um empate sem gols
classifica o time paulista. Um
novo Ix1 leva a decisão para os

pênaltis e qualquer igualdade
com mais gols dá a vaga ao Galo.

O alviverde promete um

verdadeiro caldeirão. A equipe
largou mão do Brasileirão para
se dedicar quase que exclusiva
mente ao torneio continental. O
técnico Luiz Felipe Scolari rece

beu grande notícia na semana.

O meia chileno Valdívia realizou
bateria de exercícios físícos e

trabalhos com bola sem sentir
nada. Dessa forma, o jogador fica
à disposição para a partida

O técnico do time mineiro,
Dorival Junior surpreendeu e re

lacionou todos os titulares que
tem à disposição. A ideia do trei
nador era escalar apenas reser

vas, com objetivo de descansar
os principais jogadores para o

,

Brasileirão. Estão fora do jogo Zé

Luís, Diego Souza e Daniel Car

valho.lesionados. Além de Ricar

dinho, que apesar de recuperado,
ficou em Belo Horizonte para a

realização de atividades físicas. Atlético-MG e Palmeiras empataram em 1 xl no confronto de ida das quartas

Para desespero os que
lutam por uma vaga no G4,
um time brasileiro estará na

decisão da Sul-Americana

BRASI lEIRÃO

Jogo isolado.'
Ceará e Botafogo abrem hoje,

às 2Ih50 no Castelão, a 35a roda
da do Campeonato Brasileiro, em

partida isolada. O Botafogo não

quer per, er a quarta vaga para
a Liberta res, que hoje é sua. O
time soma 5 ontos dois a mais

que o Atlético-PR. Para isso terá
de enfrentar um Ceará disposto
a incomodar. O time nordesti-

. no ocupa a 12a posição, com 44

pontos, e dependendo de uma

combinação de resultados pode
se garantir pela primeira vez na

Sul-Americana.

DIVULGAÇÃO

GA PEONATO BRASILEIRO -- SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO 3S'RODADA

HOJE
21h50 - Ceará x Botafogo
SÁBADO
19h30 - Santos x Grêmio
19h30 - Corinthians x Cruzeiro
19h30 - Atlético-MG x Ramengo
DOMINGO
17h - Ruminense x Goiás
17h - Intemacional x Avaí
17h - Guarani x VJtória
17h - AtléticoGO x Palmeiras

19h30 - Vasco x São Paulo
19h30 - Atlético-PR x Prudente

17h - Flamengo x Guarani
17h - Avaí x AtléticoGO
17h - São Paulo x Ruminense
17h - Goiás x Santos
17h - Cruzeiro x Vasco
17h - Botafogo x Intemacional
17h - Palmeiras x Atlético-MG
17h - Vitória x Corinthians
Os horários dos jogos podem
sofrer alterações,
l"iV'ii'i!I;;'1!iI'IOPliU!l!r"'i!ll:!Jql'o2!'flIt:ll!1:Jij'1!(11f'"''''1,���,lrrtr1�H��i1f!�!:!I���hi:!f#.�Y
; Classificados Copa Sul-Americana

Rebaixados para Série B
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Delegados estão sobrecarregados
Carga horária excessiva está entre os problemas gerados pela falta de efetivo

JARAGuÁ DO SUL

A falta de efetivo para dar
andamento aos lnquéritos
na Delegacia da Comarca
tem deixado os policiais e

delegados cada vez mais

sobrecarregados.
......ara se ter uma ideia das di

__ ficuldades, os três delega
dos que atuam na cidade
- dois deles na Delegacia

da Comarca e um na Delegacia
da Mulher - têm cumprido até
12 plantões por mês, além de tra

balhar nas unidades em horário
normal. De acordo com o dele

gado Adriano Spolaor, nos muni-
.

cípios onde o efetivo é maior, os

delegados têm feito, no máximo,
três plantões por mês. "É muito

desgastante, pois passamos a noi
te em claro em grande parte dos

plantões", comentou.

Por causa da falta de condições
mais adequadas de trabalho na

cidade, Spolaor cogita a hipótese
de trabalhar em outra cidade. Se

gundo ele, a expectativa é de que o

governo do Estado realize um pro
cesso de promoção de delegados
em dezembro, permitindo que
ele escolhesse outra comarca para
atuar. "Iaraguã me recebeu muito
bem e gosto muito daqui. Mas se

a situação não melhorar até fim

,

do ano, acredito que vou aceitar a

promoção", disse.
Ele compara a situação do

município, que tem mais de 140

mil habitantes e apenas três dele

gados, com outras cidades catari

nenses. Segundo ele, as Comarcas

de Rio do Sul (Alto Vale do Itajaí),
que tem 60 mil habitantes, e Tu

barão (Sul do Estado), com 90 mil

moradores, dispõem de seis de

legados cada uma, o que garante
mais agilidade nas investigações.

"
É muito desgastante,
pois passamos a'noite
em claro em grande
parte dos plantões.

DELEGADO ADRIANO
SPOLAOR

",
Spolaor também lamenta a

falta de policiais e escrivães. Nesta

semana, a Delegada da Comarca
recebeu mais dois escrivães e, com

isso, há cinco profissionais atuan

do na cidade. No entanto, como

duas funcionárias mais antigas
pediram transferência e devem ir
embora nos próximos dias, a equi
pe continuará desfalcada. "Pre
cisaríamos de pelo menos mais
cinco (escrivães) na Delegacia da
Comarca e mais um na Delegacia
da Mulher", acrescentou.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

UNIDADE CONTA COM UMA SÓ
VIATURA PARA OS ATENDIMENTOS

Campanha para
comprar ambulância

GUARAMIRIM
No início do próximo ano,

os Bombeiros Voluntários de
Guaramirim devem começar
uma campanha para a compra
de uma nova ambulância. A

viatura mais antiga da corpo
ração, adquirida em 2005, teve

problemas mecânicos e está
fora de circulação. Por isso, nos

últimos dois meses, a corpora
ção dispõe de apenas uma am

bulância para os atendimentos
de emergência.

"Acredito que uma ambu
lância nova, equipada, custe

cerca de R$ 110 mil", avaliou o

comandante Ildemar Alves Lis- .

boa. Segundo ele, a forma como

a campanha será realizada ain
da está sendo estudada. Lisboa
comenta que, quando aconte

ce mais de uma ocorrência ao

mesmo tempo na cidade, a uni
dade tem solicitado aUXI1io aos

municípios vizinhos.
"Mesmo que a outra ambu

lância volte a circular normal
mente depois de consertada, a

campanha vai ajudar a garantir
a renovação da frota, pois os ve

ículos são usados todos os dias",
acrescentou.

Em campanhas 'anteriores, os

bombeiros receberam doações
de empresas e da comunidade

para manutenção da unidade e

renovação da frota.

Conforme Adriano Spolaor, até 12 plantões por mês são cumpridos
pelos três delegados que trabalham no município

Definições
só após o

preparatório
o delegado regional, Uriel

Ribeiro, informa que, dentro
de 20 dias,' está prevista a che

gada de mais dois escrivães ao

município. De acordo com ele,
os profissionais. irão se formar
em uma turma que iniciou a

Acadepol (Academia de Polícia

Civil) mais tarde.
Ribeiro também disse que,

nos próximos dias, 200 apro
vados no concurso público de
2008 devem comecar a Acade-

>

poI déstinada à contratação de

delegados, escrivães e agentes
de polícia. "Só em março, quan
do o curso acabar, é que iremos
saber quantos vem para a re

gião", ressaltou. Segundo ele,
o objetivo é trazer pelo menos

mais dois delegados e dois es

crivães para a Delegacia da Co
marca e no mínimo 15 agentes
para atuar em toda a região.

A CODEL FRIGORíFICO,
SOLICITA QUE O FUNCIONÁRIO

PEDRO MEDEIROS FILHO,
.. CTPS 166.6760 SÉRIE 002-0/

SC APRESENTE-SE NAS
DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA

COM URGÊNCIA.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Marido detido ao agredir a mulher

Um homem foi detido por violência doméstica no ferimentos no rosto e afirmou ter sido agredida pelo
bairro Santa Luzia, por volta das 21h30 de segunda- marido. O acusado, que havia se escondido na casa

feira. Segundo a Polícia Militar, a mulher apresentava de um parente, foi localizado e recebeu voz de prisão.

T 'fiCO
Câmeras flagram venda de drogas DIVULGAÇÃO/POLíCIA MILITAR

• . I

Câmeras de segurança monitoradas pela Polí
cia Militar flagraram, na tarde de ontem, três sus

peitos - um deles era menor de 16 anos - comer

cializando drogas na Praça do Expedicionário, na

Avenida Getúlio Vargas. Com eles a PM encon

trou 123 pedras de crack, câmera digital, celular,
R$ 950 em dinheiro e uma nota falsa de R$ 50.

Todos foram levados à delegacia.
•••••• ,., •.. ,.� .' __ .'1 "1� •••• t- irl! L .....••
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Você leva
Ar-condicionado

por apenas

R$990

Promoções válidas ati110!1l/2010 ou enquanto dUraram os. estoques nos Concessionários Volkswagen para verculas bâsk:os com pintura sólida. Frete Incluso. Novo Goll.O Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, eód. 5U11C4, com preço promocional à vista a

partir de R$2a.490,OO. Vidros e travas elétricas Srátls para o Novo Goll.O e 1.6 (pacote referencia P14+P09l ou ar-condicionado por R$990,OO (pacote referência PHil somente para veiculos que possuam ar-condlclonado. Ofertas não cumulativas. CET para esta

ope.ração: 16,06% a.a, Fotos meramente ilustrativas. www.vw.com.br.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 6000.
www.autoeIite.com.br Grupo Auto Elite 40 unos de credibilidade. líder de vendas da região. BANCO VOUCSWAGEN

RUA BERTHA WEEGE N-S26 SALA Oi,
-EM FRENTA A ENTRADA PARA O

,pARQUE MALwee4
'.

FONE :3316·2206

RUA 28 DE AGOSTO NC>1469, SALA
103, EM FRENTE AO MANNES
MATERIAIS DE CONSTRUçAo.

FONE :3313-4783
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·INFRAESTRUTURA

Obra na rota dos .hotéis. parou
Asfalto na Estrada Ribeirão Grande do Norte só virou realidade em dois quilômetros

.
.

'

,

JARAGUÁ DO SUL

Pedido constante de
moradores e empresários,
a pavimentação da rua

JGS 331, no interior do
município, até começou.
Mas, logo depois, foi
interrompida.

Iniciada
na metade' do ano,

a obra é aguardada com an

siedade por quem. precisa
transitar diariamente pela

Estrada Ribeirão Grande do Nor- ,

te. Chamada também de rota dos
hotéis, nos últimos anos, ela se

transformou em caminho co-
.

mum a turistas. Segundo Juliana
Dutra, coordenadora comercial
de um desses estabelecimentos,
a condição da via prejudica o

acesso dos hospedes e também
de fornecedores. "Quando chove
fica complicado", afirma,

Mesmo com as frequentes
solicitações para que a obra seja

finalizada, a população não tem

visto os operários responsáveis'
pela execução do projeto. Re

sultado de uma parceria entre

o governo estadual e a Prefei

tura, o serviço foi orçado em

cerca de R$ 4 milhões. Na se

mana passada, porém, a Câma
ra de Vereadores aprovou uma

complementação de recursos

de R$ 1 milhão a ser destinada à
continuidade dos trabalhos.

"
A obra tem

problemas técnicos
que impedem o

segundo repasse de
verba do Estado.

LlO TIRONI, SECRETARIO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

"
Apesar disso, a retomada da

pavimentação ainda não possui
data para acontecer.. Segundo
informações não oficiais, a pen
dência seria motivada pela não

abertura de licitação por par-

te da administração municipal
referente à escolha da empresa
responsável pelo asfalto. O secre

tário de Desenvolvimento Régio
nal de Jaraguá do Sul, Lio Tironi,
se limitou a dizer que problemas
técnicos obrigaram a interrup
ção. Na tentativa de resolvê-los,
na tarde de ontem, ele se reuniria
com Gerson Luiz Schwerdt, pro
curador-geral de Santa Catarina.

Na Secretaria de Obras, o di
retor Alcides Donat, confirmou

que, logo após a resolução do

impasse, a obra seguirá em ritmo
acelerado. "Retomando, em duas

semanas, . está pronta", resumiu.
O trajeto abrange em torno de
seis quilômetros. Desse total, so

mente dois foram concluídos.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Poeira, pedras e buracos
são reclamações permanentes

de quemtransita no

Ribeirão Grande do Norte

OPERÁRIOS TRABALHAM NOS ACESSOS À PLATAFORMA, QUE ESTÁ PRONTA
-

Ponte aberta até início de 2011'
JARAGUÁ DO SUL

A ponte que possibilitará o trânsito en

tre os bairros Ilha da Figueira e Centená
rio está totalmente pronta, inclusive, ten

do iluminação e pinturas sinalizadoras.

Porém, a estrutura não pode ser utilizada
. pelos motoristas porque a construção dos
acessos ainda não foi concretizada.

Conforme o secretário de Planejamen
to de Jaraguá do Sul; Aristides Panstein, os

aterros necessários para nivelar a estrada
com a plataforma já começaram. "De um

lado estamos quase na altura exigida", co

menta. PoI isso, permanece a intenção da
. Prefeitura de liberar o tráfego no local entre

as últimas semanas de 2010 e os primeiros
dias de 2011. O cronograma depende das

condições climáticas para ser mantido.
Caso haja a ocorrência frequente de chuva,
o calendário tende á ser revisto .

Além dessas obras, a administração
pública também coordena as desapro
priações dos terrenos que vão dar lugar às
vias de ligação à ponte. Segundo Panstein,
as negociações com os proprietários pros
seguem. "Há uma discussão de valores,
mas a maioria das situações nós já resol

vemos", explica. .

A obra foi orçada em cerca de R$ 30
milhões. Desse total, R$ 20 milhões são

provenientes dos cofres do município, R$

1 milhão é encaminhado pelo governo do

Estado, R$ 2,5 milhões saem de emenda

parlamentar do senador Neuto de Conto
e R$ 5,5 milhões do Dnit, responsável pela
construção de um viaduto sobre a Aveni
da Waldemar Grubba.

"
Não temos resposta do Dnit sobre
o viaduto. A licitação já foi feita,

falta a ordem de serviço.
ARISTIDES PANSTEIN,

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

"

Obra começou em 2009 e, para ficar
pronta, vai consumir RS 30 milhões

·Sala
• Cozinha
• Lavanderia

·Swc,
• Sacada cf
churrasqueira
• 1 vaga garagem.
• Área interna: 66m2

3 vagas de Garagem
Área de festa com wranda
Piscina
Cozinha e Lavanderia com

moveis sob medida
Sala Estar, Jantar e lV
2 Banheiros
1 Suite + 2 Donnitórios
Amplos com Sacada
Escritório
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BR-,280

Duplicação fica mais próxima
Dnit lança edital para empresas que pretendem realizar as obras necessárias na BR-280

em três lotes. O valor total da dupli
cação entre as cidades é de aproxi
madamente R$ 941 milhões. O pri-'
meiro lote começaemSão Francisco
e termina na chegada da BR-101, e

vai custar R$ 319.690.509,98. O se

gundo inicia no trevo da BR-101 até
a SC-108 (antiga Rodovia do Arroz) e

serão investidos R$ 133.606.841,59.
�..Dnit (Departamento Na-O terceiro e último será o mais caro

cional de Infraestrutura de R$ 488.341.869,56, que é o trecho de
ransportes) disponibilizou Guararnirim até Jaraguá do Sul, no

......0 edital para as empresas bairro Nereu Ramos.
que pretendem concorrer para rea- A principal obra definida pelo
lizar a obra. No dia 21 de dezembro, edital é a do terceiro lote, onde será
será feita a primeira sessão da licita- ,feito o contorno rodoviário, que vai
ção. Leva em tomo de 60 dias para desviar o tráfego de veículos pesa-
o vencedor, aquele' que apresentar dos do perímetro urbano de Iaraguá
o menor preço, ser divulgado. De- do Sul e Guararnirim. Além dis
pois disso, a empresa tem 30 dias so, serão construídos 14 viadutos,
para iniciar as obras, ou seja, ainda seis passagens para animais, duas
no primeiro trimestre de 2011. A pontes e urn túnel de mil metros.

previsão inicial era de que as obras A ponte do Canal do Linguado não
levassem cerca de quatro anos para está inclusa no orçamento, já que
serem finalizadas. Porém, no edital, ainda é preciso urna autorização do
o Dnit definiu urn prazo de 1080 lhama (Instituto Brasileiro do Meio
dias, cerca de três anos. Ambiente e dos Recursos Naturais

Como já era previsto, a obra que
'

Renováveis)para as obras.
vai duplicar e dar mais segurança
para a BR-280, entre São Francisco • Débora Kellner
do Sul e Iaraguá do Sul, foi dividida deborak@ocorreiodopovo.com.br

. A obra mais esperada da
região passou por um

importante passo ontem.
Foi lançado o edital de
concorrência para a

duplicação da BR-280.

ARQUIVO OCP

Obra de duplicação prevê também a construção de 14 viadutos, seis passagens de animais, duas pontes e um túnel

Concurso Público

Informações
(47)3055-2021

Prepare-se para ser

nt
treinamentos

'Intera,�;at
www.interasat.com.br
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