
Leco, Falcão e Chico
relembram as cinco finais

de Liga que disputaram com

a camisa da Malwee.
�

�
'.

Camaras
. ,.",

ao
,

emnovas se es
Legislativo deMassaranduba saiu na frente e deve adquirir ainda este ano o terreno

para construção da sede própria, liberando prédio que pertence àPrefeitura. Em Iaraguá
do Sul, vereadores não chegaram a um consenso sobre compra de imóvel naBarra

do Rio Cerro e cerca de R$ 2milhões serão revertidos aos hospitais da cidade.
Página 4

ARTE o PALCO

Projeto Cultura nos Bairros, realizado pela Prefeitura, garante que 480 alunos de 15 escolas descubram seus

talentos artísticos e tenham acesso à cultura. Ontem, estudantes se apresentaram na Scar e experimentaram
a sensação de subir ao mais importante palco jaraguaense e de serem aplaudidos pelo público.

b
A revista da mulher Inteligente!

Sem reprovação
para a quinta série
Medida da secretaria
estadual de Educação vale
para alunos matriculados no

- sistema antigo de oito
anos. Página 10

49º aniversário
com inaugurações
Comemoração marca os
festejos da emancipação
político-administrativa de
Massaranduba, lembrada
hoje. Prefeitura preparou
calendário de eventos
durante todo o mês de

,

novembro. P,ágina 11

FAMEG

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

JoséAu
red a cao@ocorreiodo'povo.com.br

ustoCa lioni
GUIDO SCHMITT

.

FamOia numerosa e unida
rnoldo Leonardo Schmitt e Opttília Prim Schmitt tiveram de
zoito filhos: Maria, Antônio, Osmar, Pedro, Tereza, Lídia, José,
Waldemar, Edgar, Damásio, Selma, Adelma,. Olga, Emília, Ivo,
Otília, Zélia e Guido. O patriarca da numerosa família, Senhor

Arnoldo, foi um .dos empresários mais antigos da região. Juntamente
com Arthur Breithaupt eWaldemar Grubba fundaram a Acijs (Associa
ção Comercial e Industrial de Iaraguá do Sul) em 1938. Presidiu a enti
dade entre os anos de 1942 a 1944. Homem íntegro e de formação reli
giosa inabalável, manteve a família unidae os negócios se expandiram
e prosperaram: curtume, fábrica de pasta mecânica, serraria, destilaria
de tanino em Tubarão, depósito de couro em Novo Hamburgo (RS), fa
zenda de café em São Jorge do Ivaí (PR), e um latifúndio no Mato Grosso
com 1.500 alqueires. A administração geral dos empreendimentos ficou
a cargo do patriarca e o gerenciamento atribuído aos filhos.

FOTOS DIV�LGAÇÃO

Seleto de Guaramirim - Em pé da esq.p/direita: Osny,
Jaime, Toninho, Guido, Bola,� Liba. Agàchados: Borbinha,

Dalmo Rocha, Dinho, Sebastião Ayroso e Carlinhos

o menino
Guido nasceu no dia 20 de novembro de 1938. O filho caçula de Ar

noldo e Opttília Schmitt permaneceu sempre ao lado dos pais. Estu
dou no Colégio Marista São Luís, sendo o Irmão Severino seu primeiro
professor. Foi colega de aula de RolfMarquardt, Marinho Rubini, Gito
Czemiewicz, Curt Janssen e dos trigêmeos Mário, Chico e Lino Voigt. O

, _ professor de Educação Física eraAdolfHermann Schultze.

A CODEL FRIGORíFICO,
SOLICITAQUE O FUNCIONÁRIO

PEDRO MEDEIROS FILHO,
CTPS 166.6760 SÉRIE 002-0/

SC APRESENTE-SE NAS

DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA

COM URGÊNCIA.
'--------.-,-,.-,-q-,.-,,-,,-•.•--1•.• , ••• , .P��re,Ele���,.A�o,� .�rrtc?��� �i .���L�i�i(p,��ria���. da !���lia ����!�)� � .

COMÉRCIO DE MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO J.C. JARAGUÁ LTDA

ME torna público que foi expedida
pela FATMA a Licença Ambiental

de Operação nO' 330/GELUR/2010
para extração de saibro e argila,
no local denominado de João Pes

soa, Município de Jaraguá do Sul

(SC). MIN 28885/CRN - DNPM nO

815.587/2010.
, ....-' ... ,

Seleção do Exército 1957- Campeã de Futebol das Olimpíadas das Forças Armadas.
.

Guida é o 2° da direita p/esquerda, agachado

Acaraí Bicampeão da 1 aDiv. de Profissionais em 1971. Em pé: Nike, Stoinski,
Guido, Reginaldo,Caglioni, Dalbérgio eAlceu.Agachados: Edi, Bubi Krause,

Stein,Ginho,Marcos Krause, Juvenal,Adilson e Bentica (massagista)

Saudades -. memória e gratidão
Sen�e saudades dos pais e de alguns irmãos que já partiram. Guarda na

mente e 'no coração as muitas amizades que o esporte lhe proporcionou.
É gr�to aDeus e es á feliz com tudo de bom que avida lhe tem propiciado.

FamOia e- trabalho
.

Guido casou com Lori Bran

denburg e o casal tem, cinco fi
lhos:

.

Sandro Luís, Rosane Mara, .

Thais Ariane, Fabiane Karine e

Maria Luiza. Três netos: Gusta

vo' Guilherme e Anna Laura. Sua
, atividade profissional sempre foi

ligada ao Curtume. Hoje, junta
mente com o filho Toto (Sandro
Luís), reativou o Curtume. Toto
é proprietário da empresa KS·
Indústria Prestadora de Serviços
Ltda. que funciona junto ao Cur
tume. São fabricados acessórios

E'

e artefatos em couro: cintos, bol
sas, coleiras etc.
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PONTO DE VISTA

o grande desafio
inalmente, encerrado a fase das disputas elei
torais, onde o promessômetro atingiu níveis

recordes, passamos para próxima fase, o da

. expectativa de cumprimento das promessas
de campanha da vencedora e futura presidente do

Brasil, Dilma Rousseff. Dormindo candidata e acor

dando eleita, ela sabe que passa de coadjuvante para
o papel principal e, acima de tudo, tem o poder.Agora
tudo e todos vão girar em torno dela e já surge o pri
meiro desafio: o desafio para a gestão do cargo mais

importante do Brasil, o de Presidente da República.
A despeito de tensões e crises do período elei

toral, é hora de todos pensarmos no rumo que a

nova gestora de nosso país irá propor, e sepultar
as rixas partidárias e ficarmos atentos às amplas
consequências nos ambientes social e econômico

que teremos a partir das estratégias da nova ges
tora. A reciprocidade que todos devemos ter para
que oportunizemos a realização de seu trabalho
não deverá degenerar jamais em protecionismo da

pior espécie que é a subserviência.
A oposição sadia, de qualquer forma, sempre será

inevitável, sendo transformada em sinais de alerta para
quando algo estiver saindo do controle. Lula a partir de
2 de janeiro irá para agaleria dos ex-presidentes e entra
rá para a história, o tempo ainda dirá sobre seus erros e
acertos. Ele jádeumostras de apego ao cargo e ao poder,
sendo presumível adramaticidade que seráparao mes
mo ter de entregar o cargo,mesmo para sua candidata.

Minha maior expectativa é menos com relação'
à capacidade de gestão de Dilma, mas mais pro
priamente com o quanto o Lulapetismo poderá
atrapalhar influenciando seu governo, podendo ser

necessário um ajuste para que não se transforme'
em onda de choque.

O Brasil surge como uma nova grande potên
cia econômica e estará sendo observado em tudo
o 'que vier a fazer ou propor. Mercados estão mu
dando rapidamente e se fundindo, cruzando e se

sobrepondo uns aos outros, mas também são mais

separados e distintos, como já dizia Peter Drucker

(1992), afirmando que alianças, apesar de necessá-

rias, não são fáceis. Elas exigem uma clareza extre
ma - e totalmente inédita - a respeito de objetivos,
estratégias, políticas, relacionamentos e pessoas.
Este será omaior desafio de Dilma, pois Drucker afir
ma também que lias alianças tornam-se tanto mais

problemáticas quanto maior é o sucesso". Fernando

Henrique Cardoso pensava que fosse possível uma
aliança com Lula, porém, tudo foi por água abaixo

quando Lulaviu o quando poderia ganhar com á con

tinuidade dos acertos e ganhos econômicos já previs
tos e mais que depressa tratou de estigmatizar FHC e

lançar o famoso "nunca antes nesse país". Será que
Dilma fará com Lula o mesmo que ele fez com FHC

para impregnar a suamarca? Se ela der apenas conti
riuidade será Lula quem fez, se ela fizer diferente com
suamarca, terá que diminuir o seu mentor.

Dilma terá novos e diferentes desafios: o meio'
ambiente; o terrorismo mundial; o combate às dro

gas; a integração do Brasil na economia mundial,
além das preocupações econômico-domésticas como
desemprego, inflação, nacionalização x privatização
que nunca irão desaparecer apesar da trégua oportu
nizada pelo crescimento econômico atual.

Se Dilma continuar a estender a mão para pre
sidentés e países com características ditatoriais
e de apoio ao terrorismo como Irã, Venezuela e

Cuba, terã dificuldades de combater o narcotráfi
co que também é uma forma de terrorismo. Mas

por tudo o que aconteceu na campanha, arrisco
.dízer que por tudo o que colocou de importância
nos investimento em educação, pode-se perceber
uma abordagem correta e uma resposta a todos os
desafios que teremos de vencer, pois estaria dando
a resposta certa, denotando saber que a fonte de

riqueza é algo especificamente humano: o conhe
cimento. Peter Drucker já dizia que "se aplicarmos
o conhecimento a tarefas que já sabemos executar,
nós a chamamos de "produtividade", Se o aplicar
mos a tarefas novas e diferentes, nós o chamamos
de li

inovação". Somente o conhecimento permite
atingir as duas metas". Este será o grande desafio
da nova presidente: produzir e inovar.

SERViÇO
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Mostra escolar
na Renato Pradi

A Escola Municipal Renato Pradi re
aliza no dia 12 de novembro, das 9h às

16h, a 6a Mostra Científico-Cultural,
com o envolvimento de quase 900 pes
soas, entre alunos, professores e fun
cionários. A bienal terá como tema dos

projetos "Renato Pradi 80 anos ... ". A co

munidade está convidada a conhecer

espaços que mostrarão jogos lúdicos,
literatura infantil, africanidades, espor
tes, trânsito, Ciência, Robôtica e expo
sições do patrono e história da escola.

-, (�UHSO

Planejamento de
negócios na Acüs

A Acijs (Associação Empresarial de Iara
guá do Sul) promove entre os dias 22 e 24 o

curso Planejamento Econômico-Financeiro,
no Centro Empresarial, das 18h30 às 22h30.
O treinamento, que objetiva fortalecer a for
mação de executivos relativa à administração
comercial de seus negócios, será ministrado
pelo administrador de empresasAlberto Paz.
O custo é de R$ 230 (nucleados), R$ 250 (as
sociados) e R$ 380 (demais irlteressados). In
formações e inscrições no telefone (47) 32_75-
7017 ou e-mail treinamento@acijs.com.br.

�m.,/III!

..

Festa universitária
no london Pub

O DCE Unerj/PUC-PR (Diretório Cen
tral dos Estudantes) convida todos para a

1 a Noite Universitária, dia 13 de novem

bro, no London Pub. O evento começa a

partir das 22h com os DJs Paola Peti e
Adrian P. Ingressos antecipados ria can

tina central do DCE ao custo de R$15
(masculino') e $10 (feminino). Informa
ções pelo telefone (47) 3055-0065 ou no

blog do diretório, www.dceunerjpuc.blo
gspot.com. Reserva de mesa vip pode ser

feita no site www.londonjaragua.com.br.

GH/�TlnTO

Mostra de quadro
sobre brincar

A exposição "Brinquedos e brincadei
ras dos vovôs e vovós de Iaraguá do Sul",
em comemoração ao Dia da Criança, está .

aberta para visitação até o dia 16 de no

vembro no MuseuWolfgangWeege, anexo
ao Parque Malwee. A entrada é gratuita. A
exposição mostra quadros da professora
Marisa Tensini Kaufmann e retrata diver
sas brincadeiras e brinquedos da infância
de vovôs e vovós rio município. O horário
de visitação é de segunda-feira a domin

go, das 10h às 12h e das 13h às 17h.
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ESTRUTURA

Câmara negocia
terreno para sede
Imóvel de R$ 350 mil está nos planos da Mesa Diretora

-

MASSARANDUBA

A Câmara de
·

Vereadores poderá ter
uma nova sede até
o final desta legislatura.

meta foi estabelecida do

presidente da Casa, Inácio
----- Besen (pMDB), que pre

ende concluir o processo
de compra de urn terreno para abri

gar a estrutura até o final do ano. O
local escolhido possui 2.691,60 me
tros quadrados, em urn valor apro
ximado de R$ 350mil.

Besen explica que o proces-
·

so de aquisição está nos trâmites

finais, faltando apenas algumas
questões burocráticas como o

desmembramento do terreno (li-

gado a outro imóvel) e uma toma
da de preços por parte da Câmara.
Para o vereador, o momento certo

para fazer a aquisição é agora.
"Temos esses R$ 350 mil, que

são recursos que sobraram do or

çamento. Se não utilizarmos até
o final do ano; ele voltará para o

Executivo e todo o processo para
termos uma nova sede será adia
do por um ano", comenta.

Se o terreno for adquirido até
mês que vem, a Câmara deve ela
borar o projeto de construção do

prédio em 2011. Apesar de não
haver previsão do aumento do nú
mero de vereadores napróxima le
gislatura no município, Besen de
fende a construção da nova sede.

Segundo ele, o poder Legislativo
precisa de um espaço próprio, já
que a estrutura atual pertence à

Prefeitura, onde está anexada.
"O local onde estamos hoje de

veria ser utilizado para abrigar se
tores do Executivo, que estão fora
do prédio da Prefeitura. Uma nova
sede ajuda a melhorar o serviço
público também", argumenta.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Terreno a ser adquirido para abrigar o prédio da Câmara fica próximo a sede dos Bombeiros Voluntários

OPOSICIONISTA DEFENDE USO DA VERBA EM OUTROS SETORES

Vereador é contra a comprL
A proposta de compra de um

terreno para a da Câmara de Ve-

.. readores tem apoio da maioria do

plenário, por onde obrigatoria
mente deverá passar, mas o vere

adorMauro Bramorski (DEM) luta
·

para que o processo não vá adian
te. Contrário a urna nova sede des
de o ario passado, quando a ideia

entrou em pauta, o demistadefen
de que os recursos sejam devolvi
dos ao Executivo.

"A construção de uma sede
é prioridade para Massarandu
ba? Será que esses recursos não
seriam mais bem aplicados na

melhoria da estrutura dos Bom

beiros, na conclusão das obras

do Hospital Municipal? Alguns
defendem que os recursos são

da Câmara e por isso devem ser

investidos nela. Eu discordo. O
dinheiro é público, de todos e

nós não precisamos de uma nova
sede. O espaço atual.é bom e eu

duvido que o prefeito vai querer'
nos tirar de lá", critica.

'

PIERO RAGAZZI

""

Presidente garante que o projeto da nova sede continua

Recursos para a obra
revertidos aos hospitais

Os R$ 2 milhões previstos
no orçamento da Câmara de
2010 para aquisição de uma

nova sede do Poder Legislativo
foram devolvidos ao Executivo.
A informação é da presidente
da Casa, Natália Petry (PSB).

Segundo ela, não houve
consenso entre os vereadores
na compra de um terreno este

ano, o que dificultou o anda
mento do projeto da nova sede.
Um imóvel na Barra do Rio Mo

lha, próximo à Prefeitura, este

ve prestes a ser adquirido. "Não
houve consenso principalmente
quanto ao preço. Por isso, aMesa
Diretora decidiu deixar isto

para 2011 ", comenta Natália.
. Na próxima semana, o Exe

cutivo deve enviar um .projeto
à Câmara que decidirá o des
tino dos recursos devolvidos.
Natália adianta que a verba
deverá ser investida nos hos

pitais da cidade. Destevalor (2
milhões), cerca de R$ 600 mil

já tiveram como destinado às

instituições de saúde.

Do orçamento total da. Câ
mara este ano - R$ 9,78milhões,
a presidente também informa

que cerca de R$ 6,8 milhões se

rão usados, até dezembro, para
pagamento de pessoal e outras
despesas com amanutenção da
estrutura. Assim, além dos R$ 2

milhões, mais um milhão já re

tornou aos cofres do município
por iniciativa do Legislativo.
Dinheiro aplicado em outras

ações do governo.

Não houve consenso
na compra de um
terreno próximo à

Prefeitura, diz Natália.

Apesar do adiamento, a pre
sidente garante que o projeto de
urna nova sede continua. Para

Natália, a atual estrutura não

comporta os 11 vereadores e

toda a equipe administrativa e

urna solução deve ser tomada até .

o final de 2012, já que o número
de cadeiras na Câmara deve au

mentarna próxima legislatura.

Jaraguá e Guaramirim podem
ter mais vereadores em 2013

"
Dos cinco municípios da re

gião, apenas Corupá não possui
planos de uma nova sede para
a Câmara de Vereadores. No

. caso de Iaraguá do Sul e Guara
mirim, a mudança na estrutura
.está relacionada também a um

provável aumento no número
de vereadores a partir da próxi- .

ma Iegislatura..
A PEC

.

(Proposta de Emenda

Constitucional) 379, promulga
da pela Câmara- dos Deputados
em setembro do ano passado,
definiu novos parâmetros para

-

o número máximo de vagas nas

CâmarasdeVereadores. Como o

Censo deste ano vai apresentar
Jaraguá do Sul com cerca de 141
mil moradores e Guaramirim

com 35mil, osmunicípios pode
rão ter em 2012, respectivamen
te, 19 e 13 vereadores, contra 11

e nove atualmente.
No entanto, os valores de

finidos pela PEC são limites
máximos, ou seja, fica a crité
rio das câmaras municipais au

mentar o número de cadeiras.
Para entrar em' vigor a partir da
próxima legislatura, as Câma
ras de Jaraguá do Sul e Guara
mirim terão de fazer a mudan-

::ça .na lei até o final de 201 I �
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Carolina Tomaselli
.'

O
vereador Caubi Pinheiro (PDT) convida os

Procons, representantes das Prefeituras
da região e usuários de telefonia móvel
e fixa para uma reunião no próximo sá

bado' às 14 horas, na Câmara de Guaramirim,
para discutir o que o vereador chama de "abu
sos cometidos pelas empresas de telefonia".
Ele defende medidas urgentes das autoridades'
para solucionar os problemas que afetam grande

. Divulgação -1
"

'

Materiais de divulgação da lei antifumo usados
em Florianópolis, onde a medida foi instituída há
cinco anos, foram encaminhados ontem pelo ve

reador Jean Leutprecht (PC do B) à Prefeitura de

Jaraguá. Ele esteve na capital do Estado para co

nhecer como funciona a lei, que em Iaraguá do Sul
iniciou a vigência no último dia 1°, através de um
projeto apresentado pelo vereador. "Que este ma

terial sirva de modelo, além de outros que a Prefei
tura deve estar desenvolvendo", disse.

Go�etivo.
O vereador Francisco Alves (PT) encami

nhou ao setor de Trânsito da Prefeitura pedido
de alteração no trajeto de linha com destino
à Ilha dá. Figueira. Segundo ele, as mudanças
no sentido do trânsito obrigaram os usuários
do transporte coletivo a andar mais de um

quilômetro até o ponto. A sugestão é que, ao

chegar na Ponte do Beira Rio, o ônibus siga'
pela Rua Olívio Domingos Brugnago, vá até a

).Walter Marquardt e de a volta na quadra. "As
.

sim; todos aqueles usuários que trabalham na

Prefeitura, empresas, estudantes, sem contar

idosos e portadores de necessidades, vão ficar
mais bem atendidos", disse.

.

Homen em
ACâmara deVereadores e Iaraguá do Sul faz,

na próxima terça-feira, 16, às 20 horas, sessão pela
passagem do Dia da Consciência Negra, comemo
rado dia 20. Serão homenageados Amélia Marins,
Iulia Mariane Américo e Maria da Glória Rosa. A
proposição é do vereador Francisco Alves (PT). A
data foi instituída no ano de 2007, por iniciativa
do então vereador Ronaldo Raulino (PDT), pela
contribuição com a cultura afro-brasileira.

número de usuários.
"Muitos dos usuários, por falta de informação,

às vezes cometem erros no uso de seus aparelhos,
e depois recebem faturas altíssimas", disse o verea

dor. Ele citou o exemplo de uma senhora, aposen
tada e semi-analfabeta, que vem recebendo uma

fatura com R$ 301 por uso de banda larga todos
os meses. "São vários casos que deixam as pessoas "

preocupadas, sem saber a quem recorrer".

.

Divulgação 2
.

Os vereadores querem que a Prefeitura de Iara
guá do Sul faça ampla divulgação nos bairros sobre
as ruas que serão pavimentadas. Em indicação da
bancada do PT aprovada por unanimidade na úl
tima terça-feira, solicitàm a colocação de outdoors
ou placas em pontos estratégicos nos bairros infor
mando as ruas que receberão o asfalto, a data do
início e o valor da obra, "como forma de dar trans

parência ao processo e retorno às solicitações da
comunidade".

EDUARDO MONTECINO

.Pregão
A SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regio

nal) abriu o edital de licitação para compra de com
bustíveis e lubrificantes que serão utilizados nos

veículos de todos os órgãos de governo do Estado
da Regional de Jaraguá do Sul para o ano de 2011.
O vencedor da licitação precisa. disponibilizar
uma unidade de posto de combustível em cada
uma das cinco cidades. Edital está. disponível no
site jgs.sdr.sc.gov.br.

.

PIERO RAGAZZI

Póstuma
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina presta hoje uma ho

menagem .especial ao extinto deputado e professor Lício Mauro da
Silveira, dando seu nome para a Escola do Legislativo do Estado. A

homenagem está marcada para as 9 horas, no início da sessão ordi
nária. Lício faleceu no dia 15 de outubro, exatamente quando se co

memora o Dia do Professor.

NoSTF
O presidente do TribunalSuperiorEleitoral,ministro Ricardo Lewan

dowski, determinou ontem o envio do recurso extraordinário do depu
tado João Pizzolatti (PP) ao Supremo Tríbunal Federal. Candidato à re

eleição, ele questiona decisões do TSE é do Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina que determinaram a cassação do registro de sua can
didatura. Condenado por improbidade administrativa em 2007, João
Pizzolatti contesta julgamento do TSE que, por 4 votos a 3, negou provi
mento a seu recurso. Esta decisão manteve o entendimento do TRE que :,:'.'
negou o pedido de registro de candidatura de Pizzolatti.A discussão-é sé." ';,:

a Lei da Ficha Limpa se aplica ou não às eleições deste ano. .
': ó-

,
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Asobrecarga
de trabalho a qual a Polícia

Civil de Iaraguá do Sul é submetida re-
.

flete diretamente no serviço prestado à

população. Para se ter uma ideia do des

falque no efetivo da corporação, basta comparar
'a situação das delegacias jaraguaenses com as de
outras regiões do Estado.

Com mais de 140 mil habi
tantes, o município tem apenas
três delegados, um deles respon
sável pela Delegacia da Mulher.

Enquanto isso, Rio do Sul, que
possui 60 mil habitantes, e Tu

barão, com 90, mil moradores,
dispõem de seis delegados cada
uma. -Qual a explicação para
isso? Falta de representatividade
e de vontade política, além de
um descasohistórico sem a rea

lização de qualquer ação eficien-
te são apenas alguns fatores que podemos elencar.

Além disso, também há os polítiéos que
ocupam altos escalões no governo do Estado -

principalmente secretários':'" que costumam be
neficiar os municípios onde nasceram ou onde
moram os familiares, em detrimentos .de outras
cidades, não importa o quão produtiva ou po
pulosa sejam. No caso do Vale do Itapocu, que .

produz 8% do PIB (Produto Interno Bruto) do

Estado e não vê os recursos retornarem em me

lhorias em saúde, infraestrutura e segurança, a

situação é, no mínimo, lamentável.
Rotinas desgastantes, com até 12 plantões por

mês além do horário normal de funcionamento
das delegacias, marcam a rotina dos delegados.

Além de estarem expostos a sé
rios problemas de saúde, estes
profissionais têm a motivação
afetada por não conseguirem
concluir os inquéritos com a

agilidade que desejam. Até por
que a falta de agentes de polícia'
e escrivães compromete outras

fases das investigações, como
os depoimentos e a análise dos
locais dos crimes.

Garantir o bom andamen
to dos inquéritos não depen-
de só da vontade dos policiais,

mas também de uma estrutura adequada para
que eles tenham condições de trabalhar. Por
isso, quando se vê que a segurança pública
nos municípios é desigual, é preciso cobrar

respostas do governo do Estado. E não exigir
só justificativas convincentes, mas principal
mente atitudes, pois explicações vazias não re
duzem a criminalidade e muito menos fazem a

população se sentir mais segura.

DO LEITOR

Somos menos endividados?

Temos
visto alguns políticos

e técnicos ligados ao gover
no dizerem, com um certo

orgulho, que somos um dos

povos menos endividados domun
do e, por conta disso, teríamos uma
"folga" para aumentar o endivida
mento, o que ajudaria a dar ainda
mais fôlego para o nosso consumo

que já anda bastante aquecido.
Mas será que isso é verdade?

Sim, quem disse que nosso endi
vidamento é baixo não falou ne-:

f'

nhuma mentira. Mas é importan-
te termos em mente que isso não
é decorrência de nossa educação
financeira nem de nossa destreza
em administrar nossas próprias
finanças. O baixo endividamen
to '(relativo) do brasileiro é muito
mais uma decorrência de um mer

cado de crédito pouco desenvolvido
e da nossa taxa de juros.

Vendo os índices de endivida
mento isoladamente, sobram pou
cas dúvidas que estamos longe
dos primeiros colocados nesse

ranking, mas isso absolutamente
não significa que estamos em van

tagem. A comparação dos níveis
de endividamento de um brasileiro
com um norte-americano ou euro

peu pode nos dar resultados íncon
clusivos se não levarmos em conta

outros fatores, como a taxa de juros.
,

Apenas para termos um exem

plo, a nossa taxa de juros básica (a
Selic) é, no atual momento, mais
de 40 vezes maior que a taxa bá
sica nos EUA, e mais de dez vezes
a taxa da zona do Euro. Essa des

proporção se observa também nas

taxas ao consumidor:
Juros de cartão de crédito: nos

EUA, as taxas de juros do crédito

rotativo do cartão de crédito estão
em níveis historicamente altos,
por volta de 14% ao ano. Já aqui no
Brasil, em agosto de 2010, a taxa

média do crédito rotativo era de
238,30% ao ano.

Juros do cheque especial: na
Inglaterra, a taxa de juros para
uso do limite de conta especial
(overdraft) está por volta de 16%.

Aqui no Brasil, ainda segundo
a Anefac, nossa taxa média em

agosto foi de 136,85% ao ano, mas

não é difícil encontrar bancos co
brando mais de 200% ao ano.

O que podemos concluir é que,
para o brasileiro, ocorre uma espé
cie de "alavancagem ao contrário".
Se os norte-americanos, por exem
plo, pegarem emprestado um va

lor "X", eles poderão ter problemas
com os juros. Mas se nós brasileiros.
resolvermos tomar omesmo "X", se
remos esfolados vivos!

Vendo por esse lado, é questio
nável se existe mesmo esse tal "es

paço" para o endividamento extra

O endividamento das famílias no

Brasil pode ser baixo (como de fato

é), mas sendo o Brasil um dos paí-.
ses com juros mais altos do mun
do, não poderia ser diferente. Se o
endividamento do brasileiro subir
mais, ele ainda será' baixo pelos
padrões internacionais, mas as

pessoas terão que "vender a pró
pria alma" pára dar cabo dos ju
ros. Mais do que nunca as famílias
brasileiras devem se preocupar em
tomar decisões financeiras sensatas
e emmanter as contas equilibradas.:

DOLErTOR
.

Quando O escritório fica em casa

Oavanço
da tecnologia diminuiu as barreiras

entre o lar e o local de trabalho e fez cres

cer o número de pessoas que optam por
dar expediente em regime home office, ou

seja, em escritórios montados em casa. Esta tem
se tornado uma alternativa frequente do mundo

contemporâneo, quebrando o paradigma de que o
trabalho só é realizado em uma empresa,

A solução veio dos grandes centros urbanos
com o objetivo de melhorar a

qualidade de vida, trazendo co

modidade, segurança, quebra da
rotina e, muitas vezes, um modo
de passar mais tempo com a pró
pria família e longe dos congestio
namentos.

A concepção do ambiente é

um item fundamental para otímí
zar o tempo e manter a organiza
ção quando se trabalha em casa.

Separar a vida corporativa da ro
tina

privad=familicir
fica mais

fácil se m ��ermos , �bientes
com caractens caspropnas.

O home office deve ser um es-

computadores, impressora, fax, linha telefônica e

secretária eletrônica separados, de forma a evitar

interrupções durante o expediente. Assim, torna
semais fácil a transição entre os assuntos ligados à
rotina de atividades profissionais e a vida pessoal.

Diferentemente do que muitas pessoas pen
sam, não é necessário um espaço muito amplo
para a montagem do home office. Com um bom ·

planejamento, áreas, antes mal aproveitadas ou

inutilizadas, podem ganhar vida.
Bastam algumas alterações es

truturais, nova decoração e o am

biente adapta-se ànova função.
Para garantir a funcionalidade

é primordial a escolha acertada
dos móveis que vão compor o es

critório. Peças ergonômicas, que
valorizam o conforto e o design
anatômico, contribuem para a

qualidade de vida dos profissio
nais, protegendo a coluna. Outro
item a ser destacado é a ilumina

ção, fator imprescindível para que
a visão não canse e o trabalho seja
mais produtivo.

Ao projetar um home office o

principal é ter em mente as finalidades profissio
nais do ambiente e gerar todas as condições ne

cessárias para que o trabalho se desenvolva com a

máxima eficácia.

"
A solução veio
dos grandes

centros urbanos
com o objetivo
de melhorar a .

qualidade de
vida, trazendo
comodidade e

segurança.

"
paço com uma decoração exclusi-
va, diferente do restante da casa. Mas, mesmo sendo
mais sério e reservado; pode ser personalizado e re

fletir sofisticação.
A infraestrutura do escritório deve ser distin

ta das áreas' de circulação e convivência familiar.
A dica, neste caso, é manter equipamentos como Faride Elia, decoradoraAndréMassaro, especialista

em finançaspessoais eautordo
livroMoneyFit (MatrixEditora)

. , •

1
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A partir de fevereiro, Gras do
Santo Antônio terá sede própria
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ETASul ficapronta
no início de 2011
Estação será amaior já construída no município
JARA'SUÁ DO SUL

Deixar no passado os

problemas frequentes
com a falta de água e o

abastecimento insuficiente.
/

om esse objetivo que a Sa
mae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgo
.....1t10) investe na conclusão das
obras da Estação de Tratamento de

Água doGaribaldi, conhecido como
ETA Sul. Até agora, três quartos da
estrutura já estão quase prontos, e
os equipamentos necessários para
o tratamento são instalados parale
lamente para acelerar ainda mais o

fim da implantação.
A estação, que irá produzir

160 litros de água por segundo,
será amaior já construída no mu
nicípio - a capacidade é superior
à das três estruturas que compõe
a estação central, em que cada
uma produz cerca de 125 litros'

por segundo. O projeto começou
a ser colocado em prática ainda
em 2009, e deve ser concluído no

primeiro trimestre de 2011.
O investimento de R$ 9 milhões

provenientes da própria autarquia -

R$ 6milhões para a estação e outros
R$ 3 milhões para a implantação da
adutora e reforço das redes de dis

tribuição - é reflexo de duas ques
tões, A necessidade de melhorar o
abastecimento em locais distantes
e regiões elevadas foi reforçada pelo
último censo do IBGE (2010), que
mostrouum crescimento de 30% na

população jaraguaense.
"Precisamos de abundância de

água, sempre ocorrem problemas
em dias de alto consumo, como no

verão. Queremos extinguir essas

dificuldades e encontrar um equi
líbrío no abastecimento", justifica
o Assessor'de Gestão Ambiental da
Samae,Vmícius Schweighofer.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br
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SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUiÇÃO DE ÁGUA
• Situação Atual -

SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUiÇÃO DE ÁGUA
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Mapas demonstram o abastecimento atual (acima), sem a ETA Sul,
e a re�onfiguração que acontece com a nova estação

.

I

Cuidados
continuam
neste verão

A ETA Sul estará localizada a

seis quilômetros da Malwee Ma

lhas, .

no bairro Garibaldi, e deve
aumentar em 35% a disponibili
dade atual de água. Com o novo
sistema, a ETA central terá uma

abrangênciamenor e aunidade do
Garibaldi passará a abastecer cer
ca de 70mil habitantes nos bairros

Iaraguá Esquerdo, rifa Martins,
ParqueMalwee, São Luís, Barra do
Rio Cerro, Rio Cerro.I, Rio Cerro II,
Rio da Luz, Jaraguá 84 e Iaraguá 99.

.

Apesar de' ser considerada

prioridade entre as ações da Sa

mae, a ETA não deve ficar pronta
antes do fim do.verão - o que res-

salta a necessidade do uso cuida
doso da água durante os próximos
meses. "Além de entender que é

preciso evitar o desperdício, é tam
bém imprescindível a utilização de
uma caixa d' água adequada que
possa abastecer toda a residência",
ressaltaVinícius.

O mais importante é garantir
que a capacidade da caixa inclua
toda a família - com nomínimo 150
litros disponíveis para cada um dos
habitantes da casa. Assim, em uma

casa de cinco pessoas, por exem

plo, o consumo médio é de pelo
menos 750 litros diários e a caixa d'

água precisa ser demil litros. Além
disso, todos os pontos de consu

mo internos (como chuveiros, pias
e máquinas de lavar) devem ser

indiretos, para que o reservatório

seja utilizado em caso de interrup
ção no abastecimento.

JARAGUÁ DO SUL
A partir do ano que vem,

.
os, moradores do bairro Santo
Antônio e proximidades terão
acesso a todas as atividades do
Cras (Centro de Referência da
Assistência Social) sem precisar
se deslocar por diferentes locais.
Se não houver imprevistos cau

sados pelas chuvas, a nova sede
do Centro deve ficar pronta em

fevereiro, com uma estrutura de
206 m2 que inclui espaços para
a realização de todos' os tipos de
atividades.

Por enquanto, o Cras conti
nua em um prédio alugado, com
quase a metade do tamanho,
e parte das oficinas oferecidas
são realizadas em espaços cedi
dos, como ginásios de escolas. "A

1

construção de uma sede própria
é recomendação do Ministério
de Desenvolvimento Social, esta-

. mos nos adequando. A intenção
não é apenas ter mais espaço,
mas também realizar melhor to
das as atividades", explica a coor

denadora do Cras Santo Antônio,
Viviane Teixeira.

No momento, as estruturas

estão quase prontas e passan
do pelas últimas alterações - na

próxima fase, em algumas sema
nas, começam a ser colocados
os equipamentos hidráulicos e

elétricos, entre outros detalhes
como aberturas. No total, o orça
mento da obra ficou em R$ 283
'mil- R$ 185 mil de recursos mu

nicipais e os R$ 98 mil restantes

repassados pelo Estado.

Moradores temem que buraco aumente com as chuvas

Buraco de rua revela parte
ccaonda 'estaria estrutura

JARASUÁ DO SUL dentro, mas temos que passar
Pense na seguinte situa- de carro por ali quase todos os

ção: um dia, você está saindo dias", conta a aposentada. Se
a pé portão de casa e, logo gundo Elvira, o maior medo é

quando começa a andar pelo por causa das chuvas, já que o

asfalto, sente um pedaço da pedaço de asfalto está com ra

estrutura se desmanchando chaduras emvolta do buraco e

sob os pés. Quando volta para corre o risco de desabar.

olhar o buraco que se formou, A família afirma que entrou

percebe ,que há um grande es- em contato com a prefeitura
paço oco na parte de dentro, por. telefone e por e-mail, mas
onde deveria estar o material não recebeu resposta. O secre

que sustenta o asfalto. Imagi- tário de Obras e Serviços Públí
nau? Então. Foi exatamente o cos, Valdir Bordin, afirma que

que aconteceu há cerca de duas não havia sido informado do
semanas na casa em que Elvira problema, mas um funcionário

de Souza mora com o marido, da Prefeitura deve visitar o local

o filho e a nora, no número 357 . ainda esta' semana. Segundo
da rua Emílio Schulz, no bairro . Bordin, o problema pode ter

JaraguáEsquerdo. ocorrido por causa da passa- .

"O buraco é de uns cin - gem de tubulação de água, que
quenta centímetros. Meu ma- algumas vezes causa uma ínfíl
rido colocou um pedaço de tração e a move o aterro, dei

tábua para que ninguém caia xando um espaço aberto.
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Combinação estámais "salgada"
, '. .

Arroz, feijão e carne estãomais caros em 2010, se comparados commesmo período do ano passado

os
dados são da pesquisa

mensal do Procon e o que
chama atenção é que en

tre os alimentos que fica
ram mais pesados no bolso estão

a tradicional combinação: arroz,
feijão e carne. Produtos quemes
mo que apresentem um custo

alto, dificilmente são extintos das
mesas dos consumidores.

É o que comprova a atenden-,
te de caixa, Erlanda Marcarini, 53
anos. Ela costuma pesquisar os pre
ços antes de comprar e tempercebi
do a alta na carne. "Compro defran
go e bovina. Tem que ter carne todo
dia no meu prato. Mas está cada vez
mais cara", comenta.

De acordo com o monitora
mento dos preços do Procon, em

novemb�o de 2009,' era possível
comprar um. quilo de feijão, um
quilo de arroz, e um quilo de car�

ne (coxão mole) nos supermerca
dos de Iaraguá do Sul, gastando _ Debora'Volpi
cerca de R$ l l. .Ho]e, esta mesma debora@ocorreiodopovo.pom.pr

,
,

J' ,,",,'" '. -', :�::"

JARAGUÁ DO SUL

Oito dos 13 itens da
cesta básica sofreram
aumento no preço em

,
, 2010, se comparados com

novembro de 2009.

Batata sobe
maisde40%
este 'mês

Em novembro, a cesta básica
em Iaraguá do Sul apresentou
pequena variação' de preços se

considerado 0,mês anterior.
A batata -(ü( o-produto que

mais sofreu alta, com aumento
de 47,06%. Antes o quilo 'do ali
mento custava R$oO,85. Agora, sai
por R$ 1,25. O quilo do feijão pas
sou a custar R$ 2,28, corri um au

mento de 4,11%. Já o quilo do to
mate teve uma queda de 11,83%.
Em outubro, custava R$ 1,69 e

neste mês, caiu para R$ 1,49, o '

quilo. E a banana branca, passou
de R$ 1,29 para R$1,15.

O Procon realiza' a pesquisa
mensalmente em seis estabele
cimentos da cidade. A relação
completa dos valores da cesta

básica e produtos de higiene e

limpeza de novembro podem ser

acessadas no endereço: www.ja
raguadosul com.br, no link: Pes
quisa Procon.

compra custa R$ 16,7. A grande
vilã é a carne que no ano passa
do era vendida a R$' 8,76 o quilo
e neste ano, sai por R$12,98, um
reajuste de 45%. Depois vem o

feijão que subiu 35% e o arroz,

que teve alta de15%.

A grande vilã e a carne
que no ano passado era

vendida a R$ 8,76 o quilo e

neste ano, sai por R$12,98,
.

um reajuste de 450/0.

De,pois vem o feijão que
subiu 35% e o arroz, que

teve alta de15%

Para o economista Jorge Brog
noli, o reajuste significativo no

preço da carne pode estar relacio
nado ao aumento das exportações
e do consumo interno. "Também
tivemos seca no Oeste, região pro
dutora, e isso pode ter resultado
em alta", justifica. Ainda de acordo
com o especialista, uma queda nos
preços deve estar longe de ocorrer.
"Se houver excesso de oferta, a

tendência é baixar os preços. Mas
agora, no fim do ano, o consumo

só' deve aumentar. E os preços de
vem se manter", alerta.

Combinação arroz, feijão oe carne está mais cara neste ano

,

't
li
�

i
t
I'2009 2010 I

AÇÚCAR REFINADO(l KG) R$1,69 R$1,65 I
ARRbZ(1 KG.) R$ 1,25 R$1,44!
BANANA BRANCA(1 KG) R$1,25 R$ 1,15 t

!
BATATA (SUJA /1 KG) R$1,69 R$ 1,25- jCAFÉ EM PÓ (500G) R$3,49 R$ 3,59 I

i

CARNE (COXÃO MOLE) , R$8,76 R$ 12,98 1
FARINHA DE TRIGO (1 KG) R$1,05 R$ 1,35 - J

I

FEIJÃO PRETO (1 KG) R$1:69 R$ 2,28 i
!

°

I

LEITE "[IPO C (�LT) .;
. R$1,OO R$1,15 �

- v

MANTEIGA (200G) - R$1,95 R$�,99 IÓLEO DE SOJA (900 ML) R$2,38 R$2,38 I
PÃO FRANCÊS (1 KG) R$4,39 R$ 4,98

I

f
�

TOMATE (1 KG) R$1,68 R$1,49 f

*Foram considerados os preços mínimos , j.:.encontrados pelo Procon em pesquisa realizadas �

J

, em seis supermercados de Jaraguá do Sul."
.

i"'
� ..�

'", âJ

,

...

CESTA BASICA (COMPARATIVO
NOVEMBRO 2009/2010)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TEATRO E DANÇA

Culturavai do
.bairro ao tea
Projeto oferece às crianças a chance de fazer arte
JARAGUÁ DO SUL

Cortina fechada,
expectativa, silêncio.
O que acontece antes de
as luzes se acenderem,
eles pouco sabiam.

Conheciam,
na maioria dos

casos, apehas a sensação
de compor a plateia de um
teatro. Porém, ontem, as

crianças que integram o projeto
Cultura nos Bairros, da Prefeitura,
tiveram a chance de ir além. Du
rante a Mostra de Trabalhos, re
alizada no Centro Cultural, esses

,

alunos puderam experimentar o

aconchego proporcionado pelos
aplausos vindos do público.

É o caso de Paula Pakuszewski,
13, da Escola Jonas Alves de Sou

za, que já cogita seguir carreira na

dança de rua. "Eu comecei porque
minha mãe me obrigou, hoje, não
perco as aulas por nada', conta.

A mudança de opinião, con

forme Valdívia Moreira, uma das

responsáveis pelo programa, é co

mum. Segundo ela, a ideia é oferecer
acesso às manifestações culturais e,

consequentemente, promover a in
clusão desses estudantes. Por isso, a
iniciativa abrange 480 jovens de 15
escolas municipais. "Descobrimos
vários talentos e os encaminhamos
a bolsas de estudo com a intenção
de aprimorá-los", complementa.

Nas apresentações desta quarta
feira, 12 espetáculos foram encena

dos. À noite, quem foi à Scar ainda

.
pode acompanhar a peça teatral ''As
luas deGalileuGalilei", com oGrupo
de PesquisaTeatro Novo, daUniver
sidade Federal de SantaCatarina.

• Kelly Erdmann
keIIY�OCorrei�dopovo.com.br Alunos da rede municipal de ensino se apresentaram, ontem, na Scar

leitura guiada
o livreiro Gelson Bini ministra,

amanhã, o curso Guia de Leitura.
A aula acontece" na Biblioteca Pú

blica de Jaraguá do Sul, das 19h às
22h. São 40 vagas destinadas, pre
ferencialmente, a professores de

Língua Portuguesa e também aos

profissionais que trabalham em

espaços dedicados aos livros.

Escritores se reúnem para discutir os caminhos da literatura local

literatura é o assunto de
sexta, sábado e domingo

"Não basta escrever". A frase
do editor e escritor Carlos Hen

rique Schroeder resume a mo

tivação principal de cerca de 30

pessoas que vão dedicar os pró
ximos três dias à literatura. Par

ticipantes do Panorama Iaraguá,
eles enfrentam uma maratona

composta de oficinas e debates
com o intuito de discutir as di
versas facetas dessa arte.

Para liderar essa busca por
informações, o evento tem a pre- .

sença de poetas, críticos e [orna
listas como Antônio Xerxeriesky
e Carol Bensimon, de Porto

Alegre, Ramon Mello e Marcelo
Moutinho, do Rio de Janeiro, e de
Luís Henrique Pellanda, de Curi
tiba. Os convidados ministram
aulas a partir das 19h de amanhã

. até a noite de domingo.
De acordo com o Schroeder,

que divide a organização do
evento com Loreno Hargendorn,
a intenção é apontar caminhos
aos profissionais locais para es

truturar ainda mais o cenário li
terário da região. Para contribuir,
além dos encontros do fim de
semana, em dezembro, será lan
çado um catálogo listando todos
os autores de Iaraguá do Sul, in
clusíve, aqueles que publicaram
os primeiros 'trabalhos do mu

nicípio. Desde 1944, foram 186
volumes.

.

O Panorama Jaraguá tem o

apoio do Conselho Municipal de
Cultura, da Fundação Cultural e
do Sesc. O patrocínio é da De

sign Editora.

DIVULGAÇÃO

MÚSG
Sonora no Sesc

O projeto Sonora Brasil é o respon
sável pela apresentação do grupo Gyn ,

Câmera, neste sábado, no teatro do
Sesc (Serviço Social do Comércio). Ele
mostra-àplateiaAobra deCaludio San
toro e Guerra-Peixe'. A base do grupo,
organizado exclusivamente para essa

turnê, é formada por músicos profes
sores daUniversidade Federal deGoiás.

Exposição ria Unerj
As pinturas e esculturas assinadas

pelos artistas Linda Poll, João Barba
Neto e Roberto Righi compõem a ex..

posição 'Imagens e semelhanças'. As
obras podemser vistas até o fim de se
mana, naBiblioteca daUnerj O acesso

é gratuito e pode ser feito de segunda
a sexta-feira, das 8h às 22h, e nos sába
dos, das 8h aomeio-dia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Quinta série sem reprovação
Orientação vale para estudantes que estejam matriculados .no modelo antigo de oito anos

JARAGUÁ DO SUL

Professores e diretores
têm voltado suas atenções

.

neste fim de ano letivo
para o futuro dos alunos
matriculados atualmente
nas quintas séries.
/

Eue
os estudantes da 'quinta

érie do ensino fundamental
as escolas estaduais, que
stão incluídos no siste

ma antigo de oito anos, se repro
vados em 2010, acabarão sendo
encaminhados para salas de aula
do modelo novo de nove anos, o

que acarretaria, portanto, em dois
anos amais na vida estudantil. "Os
alunos que em 2010 estão cursan
do a quinta série nomodelo antigo
sairiam prejudicados se reprova
dos. Porque no ano que vem, só
vamos ter' a quinta série de nove

anos. E os conteúdos são diferen
tes. Por isso a nossa preocupação
em não reter estes alunos", explica a
gerente de Educação daRegional de

Jaraguá do Sul, DeniRateke.
Segundo ela, desde o início do

ano letivo,' os professores e direto

.

res têm acompanhado o desenvol
vimento desses estudantes, como
medida contra a reprovação. "Está
sendo trabalhado para que não
ocorram retenções destes alunos.
Mas é claro, que se surgir um caso

extremo, teremos que analisar. Eles
não vão parao próximo ano sem co

nhecimento. A gente tem acompa
nhado e trabalhado as dificuldades
de cadaum", garante a gerente.

Desde o início do ano letivo,
os professores e diretores

, têm acompanhado o
desenvolvtmento desses
estudantes, como medida

anti reprovação.

Em 2010, 74.458 estudantes ca

tarinenses estão matriculados na

quinta série da rede estadual, ainda
no formato antigo de oito anos.

PIERO RAGAZZI

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Orientação é para que professores não reprovem alunosmatriculados na quinta série, do modelo antigo de oito anos

Patr-octrrío:

lüeg o (:t)lUU�(O I)() POVO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL

PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2010-FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: Menor Preço Por Item

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços
aquisição de medicamentos para Farmácia Básica ao longo de 12(doze) meses, conforme especifi
cações no ANEXO I deste edital e Minuta da Ata de Registro de Preços. REGIMENTO: Lei Federal

10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA,
HORA e lOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 hs do dia 25 de novembro de 2010,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão

as 09:30 hs do dia 25 de setembro de 2010, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.
VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 81.134,00 (oitenta e um mil cento e trinta e quatro reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 08 de novembro de 2010.

OllVlO BELTRÃO JUNIOR
Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca.de Jaragua do Sul/2° vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, vila nova - CEP 89.259-300, Jaragua do Sul-SC- E
mail jgsvar2@tjsc.jus.br

Juiz de direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 20 DIAS

Ação Ordinária n° 036.09.004165-3
Autor: Fernanda Marques dos Anjos
Réu: labelle Móveis Ltda e outro

Citando (a) (s): Labelle Móveis Ltda, Hellrnut Krambeck, 1111, Alegre - CEP 89.295-000 Fone (047),
Rio Negrinho -SC.

'

.

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificado(s), atualmente em local incerto ou não'

sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA�S) para responder (em) á ação, querendo, em 15 dias, contados do transcurso do prazo
deste edital, conforme despacho a seguir transcrito: ( ... ) Considerando a consignação havida nos au

tos, a qual afasta a mora no presente caso, resta substanciado o fumus boni iures da medida, sendo o

periculum in mora evidente caso o nome da autora continue inscritos nos cadastros 'dos orqanisrnos de

proteção ao crédito. Assim, DEFIRO a antecipação colimada para DETERMINAR a imediata exclusão
do nome da autora dos referidos cadastros.

Cumpra - se o necessário. ( ... ) ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado,
. presumir- se- ao aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art.285,
c/c árt.319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o

presente edital, o qual será fixado no local de costume e publicado 1 vez (es), com intervalo de O dias
na forma da lei.

,

Jaraguá do Sul (SC), 07 de outubro de 2010.

, ... '
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DUBA!
Cidade faz aniversário e comemora a data com inaugurações de pavimentação e de CEI

o pacato município de
Massaranduba vai deixar
de lado essa característica,
hoje. A cidade completa
49 anos com muita festa
e inaugurações .

...-. ara o, prefeito Mário

..."
Fernando Reinke é

preciso comemorar.

"Cada ano que pas
sa é um período de muitas

conquistas. Quando fui ve
reador 'nós passamos um

aniversário de Massarandu
ba sem soltar nenhum fogo
de artifício. E eu sou da ban
deira, que é preciso festejar
as conquistas", explica.

E para comemorar a data,
a Prefeitura preparou um

calendário com diversos
eventos durante todo o mês
de novembro. Durante o dia

que marca a emancipação
político administrativa, se

rão cinco inaugurações e um

baile para a terceira idade. O
Centro de Educação Infan
til Ivete Schmitd passou por
uma reforma e agora conta

com mais quatro salas de

aulas, que também foram

equipadas. com ar condicio
nado. As ruas Santa Catari

na, Helga Guesser, Alfredo
Müller e Augusto Laffin re

ceberam a pavimentação e

serão inauguradas às 10h.
"Esses são grandes inves

timentos. Somente em as

falto investimos cerca de R$
2 milhões. No 'centro infantil
foram mais R$ 200 mil. Essa
é uma grande conquista para
a população, que vai contar
com mais infraestrutura e

também melhorias na edu

cação" , afirma Reinke. Além
disso, estava prevista a inau

guração da Ponte Patrimônio,
porém a obra ainda não está
acabada e será aberta no dia
28 de novembro.

E a festa começa às 13h30,
no Pavilhão Municipal de
Eventos.' O local será o pal
co de uma tarde dançante e

também da escolha da rainha
da terceira idade. O evento é

gratuito e será animado' pelo
musical Gilberto Shaw.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br "

FOTOS PIERO RAGAZZI
• •

". 1f'" ....

Centro de Educação Infantillvete Schmidt passou por reforma e agora conta com mais quatro salas d,e aula, todas com ar-condicionado

Rua Helga Gesser é uma das que serão inauguradas na manhã de hoje

História começa em 1870, na
região de Campinha e Patrimônio

o município de Mas
saranduba está completando
apenas 49 anos, porém, a histó
ria desse local começou muito

tempo antes. Em 1870, os pri
meiros imigrantes alemães se

instalaram na região da Campi-
nha e Patrimônio.

Os primeiros moradores co

meçaram a produzir nas terras

e foram recebendo mais pes
soas. Diante da necessidade de

organizar a ocupação dos lotes
-

e dar aos imigrantes um doeu
, menta que atestasse o seu di
, reito a propriedade, em 1885 o

agrimensor Oscar Shipmaann
foi autorizado a iniciar suas ati
vidades de demarcação e medi
das das terras, trabalho que foi
concluído apenas em 1892.

Em 1920 foi feito o primeiro
levantamento de números da

população da localidade, tota -

lizando 961 famílias e 6.216 ha
bitantes.

O município de Massaran-
I duba foi instalado anos mais

tarde, no dia 13 de fevereiro
de 1949, composto de dois dis
tritos: Massaranduba (sede) e

Guaramirim. No entanto, pouco
durou o novo município, pois

no segundo semestre de 1949, a
sede e denominação passaram
de Massaranduba para 2° Dis
trito de Guaramirim.

Finalmente, através da Lei
Estadual nv 746/61, de 29 de

agosto de 1961, Massaranduba
volta a ser emancipada, rece

bendo o nome de Adolfo Kon
der, contestado pela população.
Como resultado de um abaixo
assinado, o município voltou
à denominação de Massaran
duba. Dia 11 de novembro foi
instalada a sede do município,
tendo sido nomeado prefeito
provisório RicardoWitte.

Foi à presença abundante
da árvore Maçaranduba que se

deu a denominação aeste mu

nicípio. Maçaranduba é nome

comum, a diversas, espécies de
árvores brasileiras, pertencen
tes ao gênero Mimusops, da fa
mília das, sapotãceas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ores
Um novo conceito em- informática

-

- -

Em brev;, a STI computadores será incorporada definitivamente pela MSI, que traz um novo conceito �a área de informática

Experiência e bom atendimento
aliados a produtos que
atendem detalhadamente aos

desejos dos consumidores.
/

Ena
frase acima que pode ser re

sumida a MSI Computadores,
que há alguns meses trouxe à ci
dade uma linha diferenciada em

questão de informática.A loja, cuja sede
se localiza em Joinville há cerca de dez
anos, assumiu o lugar da STI Computa
dores em Iaraguá do Sul, desmembrada
há cerca de um ano.

No início, aMSI foi aberta como uma
escola de informática em Quitandinha,
cidade que pertence à região metropo
litana de Curitiba, no Paraná, A grande
procura dos estudantes e a qualidade do
serviço acabaram popularizando a escola,
que depois de dois anos transformou-se
em uma loja especializada em informá
tica, deixando as aulas de lado para focar
equipamentos de qualidade.

"Nascemos em uma época em que
os computadores e a internet começa
ram a se popularizar, foi um boom. E

. como várias lojas como esta estavam

nascendo, decidi que a MSI teria um

diferencial", relembra o proprietário da
empresa, Marcelo Felipe de Souza. As-

sim, a MSI tornou-se uma loja especia
lizada em atender desejos pessoais - ao

invés de trabalhar com marcas especí
ficas, como é costume das lojas do tipo
"magazine", a empresa de Marcelo tra
balha com a montagem e configuração
dos computadores exatamente como

são idealizados pelos clientes.
"Ás vezes, recebemos pais e filhos

na MS!. O pai precisa de uma máquina
que lhe dê as melhores condições de
trabalho - já o filho, quer um compu
tador que suporte todos os-seus jogos.
Aqui, podemos personalizar e atender
a todos os tipos de desejos", explica o

proprietário. No momento, 'a equipe da
MSI procura realçar os pontos positivos
que pertenciam à STI, e aumentar ainda
mais o leque de serviços e qualidade no
atendimento, apostando em uma nova

etapa para a loja.
Além de trabalhar com marcas co

nhecidas, a MSI tem uma parceria com
as principais distribuidoras a nível na
cional, e conta com assistência técnica

própria. A partir de novembro, a loja
também se torna representante exclu
sivo em Jaraguá do Sul da linha Smart,
da Info. Para a mesma época, está sen
do preparada uma promoção que deve
garantir um notebook novo para quem
ainda não tem certeza se esta é ou não a

hora de adquirirummodelo.

_.....-�
..' �

Segundo Marcelo, os computadores são procurados
mais pelas crianças, que podem configurar a
máquina para suportar grande número de jogos

Hoje, os notebooks são campeões de venda,
principalmente pelo benefício da mobilidade

COMO ENCONTRAR A
MSI COMPUTADORES

Como a empresa só incorpo
rou a STI em agosto deste ano, a

placa na entrada ainda é a mes

ma usada pela empresa anterior
- mas, em breve, quem passar
pelo número xxx da rua xxx já
poderá identificar a MSI pela
placa na fachada da loja. Buscan
do atender a todos os públicos, a
loja está se preparando também
para oferecer o atendimento
corporativo, com serviço espe
cializado e um preço acessível.

E assim que as mudanças es

tiverem completas, outro benefí
cio que faz parte da nova política
da empresa estará disponível.
O website, que poderá ser aces

sado no www.msieletronicos.
com.br, dará acesso aos equipa
mentos disponíveis, um contato
com os' vendedores para orça
mentos e ainda a compra online.

SUPORTE EM TODOS
OS MOMENTOS

Apesar de a procura ser prin
cipalmente pelos notebooks e

netbooks, segundo Marcelo, a

empresa também trabalha com

computadores e diversos acessó
rios e aparelhos de informática.
"Nos últimos anos, percebemos
uma mudança sensível no perfil
dos compradores. Antes, os com
putadores eram os mais procu
rados - hoje, são os notebooks.
Os exemplares caseiros ficaram
para as crianças, já que hoje a

mobilidade é primordial", afir
ma o vendedor Marcelo Iensen.

Para facilitar a compra, é pos
sível pedir um orçamento com

pleto, que fica pronto na hora - a

rapidez, inclusive, acontece tam
bém após o fechamento do negó
cio, já que o prazo de entrega não
passa de um período de três dias.
Além disso, alguns equipamen
tos são de pronta-entrega. "Ven
demos qualidade para o cliente,
entregamos o que ele procura, seja
qual for a finalidade na procura de
um equipamento. O serviço. é ex

celente tanto na venda quanto no

tratamento após a compra, já que
dispomos de assistência técnica",
ressaltaMarcelo.
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Já está circulando a edição de número 16 da Blush!,
que este mês está super nostálgica. Entrevista sobre a

evolução damoda, lembranças demarcas que fize-
ram sucesso no passado, recordações da empresária
Eliete Caviguioli e da historiadora Silvia Kita, bate-papo
musical com Paulo Cesar Silva, o Paulico, crônicas de
Marcelo Lamas e Elijane Jung, além de receitas, enquete,
agenda, dicas de livros, filmes e produtos. A ilustração
da capa ficou por conta do estudante da Escola Euclides
da Cunha, Bruno Fernando Mendes, de apenas 15 anos.
"Recordar é viver", já dizia o ditado. Nas bancas e assi
nantes OCP já estão recebendo em casa gratuitamente.
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Plural

eatriz Sasse

Variedades 13

4784330306
beatriz.sasse@terra.com.br
twitter. comi beatrizsasse

flickrI beasasse
orkut Beatriz Sasse

BEATRIZ SASSE

Toda a nostalgia musical, do vinil ao digital, em entrevista
com Paulo Cesar Silva, o Paulico, na Blush! de novembro

Estudo
As inscrições gratuitas para o vestibular

Verão 2011 da Unerj, estão abertas até dia
15 no www.unerj.br. São 14 cursos em dife
rentes turnos. As provas ocorrem no dia 21.

CRIATIVIDADE
Nos dias 13 e 14, profissionais de di

versas áreas estarão reunidos para discu
tirem a criatividade pormeio de palestras
e workshops. É a Conferência Potencial
Criativo que ocorre no Centro Cultural da
Scar. Encontros com nomes do design, da
moda, da arquitetura e das artes plásticas
como do ilustrador Renato Alarcão, do
calígrafo Cláudio Gil, das artistas plásti
cas Celaine Refosco e Gabriela Irigoyen
e da pedagoga Tânia Nüssner farão parte
da programação. Mais informações atra
vés do site www.potecialcriativo.com.br
ou 8834-1020. A promoção é de Carlos
Felipe Urquizar e Firmorama.

Mostra
Até dia 14 pode ser visitada a exposição

de pinturas e esculturas "Imagens e seme

lhanças", na biblioteca da Unerj. As obras
são dos artistas e professores universitá
rios Linda Poli, João Barba Neto e Roberto
Righi. A entrada é gratuita, de segunda a

sexta-feira das 8 às 22 horas e aos sábados
das 8 às 12 horas. Informações: 3275-8253.

ZUM SCHLAUCH
Nàite alemã ..com comidas

I ii "t, .,'?!. 'I', ,',1,','
e musica tlplcas.

.

BtER HAUS CijOPERIA
MPB; pop e rock aovivo.

KANTAN
Festival de SusHi com um' tempurá

de sorvete como cortesia.

LONDON PUB
Especial Reggae com a Banda
Zimbrus. Ingressos na hora a RS

15 eles e RS 10 elas.

ZUM SCHLAUCH
Sexta House Oeluxe e o melhor
da música house. Também Clube

do Champanhe,

CURUPIRA (Guaramirim)
Sexta tem Music Jam e mais

discotecagem rock.

ESPAÇO DO OCA
Shaw com Motorocker e

abertura com a banda Atacama.
Ingressos RS 15 (10 lote).

BIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo. Couvert RS 3.

FOTOS ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO· SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Shaw com Henrique & Michel,
mais OJs residentes Alan e Alex,
a partir das 22 horas. Elas free até
23h30, após RS 10 e eles pagam

RS 15 (10 lote).

CARAMBAS (Indaial)
Spedal Guest com o mestre da
house Naccarati. Ingressos em

Jaraguá na Licoreria.

Simpático casal Eduardo eWanda Stinghen
curtindo o Arriba! Mexican Bar

Oinilva e Rafael Coelho no happy hour do
Madalena Chopp & Cozinha

Letícia Schmitt no show com Mazzo &
Gabriel, na Sextaneja Fuel, no London Pub

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
LONOON • 3055-00651Iondonjaragua.cóm.br

BIER HAUS • 3275-486619198-0515
FUEL· 8433-00831 fueleventos.com.br

ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE ECOZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHILOUNGE· 33711584
CHOPERIA SALOON ·3373-1673

lICORERIA FULlDRINK· 3275-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942
MOINHO DISCO· 9973-3866

JUMP CLUB • 9118-200 1 1 jumpjaragua.com.br
ADEGA AIROSO MENEZES· 3370-0220

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822
MOVlNG UPMUSIC CLUB • 8856-8389

SevEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982
CURUPIRA· curupirarock.blogspot.com
MOMMA • 8479-66461 momma.com.br

. CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br
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CLIC DO LEITOR
A Branca foi
atropelada e

maltratada nas

ruas. Mas depois de
passar por vários
cuidados, graças
à equipe da Cães
e Mimo�, ela só

precisa de um lar.
Para adotá-Ia ligue
para (47) 3371-0026
e fale com a Tania.

CRÔNICA
SÁBADOSEXTA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA

CharlesZimmermann,
escritor

CarlosHenrique
Schroeder, escritor

Luiz CarlosAm.orim,
Escritor e editor

patriciaMoraes,
jornalista'

Desnecessários (as)
......stava eu no conforto do meu sofá. É,

sim, deitada sobre almofadas e ouvin
do a chuva que resolveu cair no fim da

__ tarde de uma sexta-feira qualquer. Do
computador ligado, e-maíls surgiam de pouco
em pouco. Da Tv, vinham notícias. Durante o

trajeto entre um canal outro, me deparei com
sons e imagens de um show.
Nem gostar da banda gosto,
mas o que chamou a atenção
mesmo foi a roda punk movi
mentando a plateia.

Pois bem, diante da
cena, impossível não dei
xar a mente pensar, navegar
pelas opiniões e listar, listar
e listar. Resquícios de Nick

Hornby isso, ok. Mas, va

mos combinar que, verdadeiramente, existe
uma infinidade de atitudes das quais deve
ríamos nos livrar. Ações muitas 'provocam
vergonha alheia. Alforria disso seria interes
sante. Coisa quase necessária à sobrevivên
cia pacífica.

Dispensável é sermos obrigados a ou

vir fenômenos sonoros externos e diversas'
outras circunstâncias. Quer exemplos? Lá
vão eles:

� Vizinho, confesso! As suas músicas,
eternamente apenas na moda, me irritam
ao ponto de vivenciar sentimentos brutais.

c

Porém, sinto lhe informar que não o sufi
ciente para executá-los. E, sinto lhe contar
também que a mania dos motoristas de não
sinalizar qual lado da rua vai acessar gera as

mesmas sensações. Elas não são exclusivas
para você! Portanto, desnecessárias as suas

tentativas de me aborrecer sempre mais.
- Moço da revenda de au

tomóveis' aviso! Sua mania

insuportável de lavar todos
os carros todas as manhã, às
7h30, me indignam. Jamais,
em hipótese alguma, com

prarei um veículo diretamen
te com o senhor. Pode não
fazer diferença nenhuma,
entretanto, está decidido:
com gente sem consciência

ecológica eu não faço negócio. Desnecessário
gastar tanta água à toa.

- Criaturas que não sei os nomes e não

faço questão nenhuma de saber, mas sei
que são especializadas em tentar me vender
cartões de crédito, não, não e não! Eu não

quero ouvi-los diariamente, nem atendê-los
com propostas perdíveis de tão imperdíveis
e nem conferir no identificar de chamadas
do telefone o número de vocês! Esqueçam
me! Desnecessária a insistência.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.cpm.br

CINEMA
,

. I

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

, \

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

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

- Todos os dias)
• Jogos Mortais: O Final (Leg) (18hl0, 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) (14h3Q, 16h50,
19h10, 21hl0 - Todos os dias)• Cine Garten 1 .

• Tropa de Elite 2 (14hl0, 16h40, 19h10, 21h50
e - Todos os dias) • Cine Neumarkt 4

• Jogos Mortais: O F-inal (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 (teg) (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)

• kellyerdmann@gmail.com
• Cine Neumarkt 6
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (14h10, 16h20

- Todos os dias)'
• Comer Rezar Amar (l.eg) (18h40, 21h30

- Todos os dias)

• Cine Garten 4
• A Suprema Felicidade (19�, 21h30LANÇAMENTOS

NOVELASBellissima ARAGUAIA
Solano e Manuela se desentendem. Terezinha

tem uma ideia para Bruno unir Janaína e Fred. Bru
no pede para Caroço fazer uma serenata para Jana
ína. Neca se exibe na praia para Ametista, Safira e

Esmeralda. Max fica radiante ao saber que seu pia
no com Vitor deu certo. Amélia se incomoda ao sa

ber que Amélia repreende Vitor por ter feito com que
Manuela e Sola no brigassem. Estela tenta consolar
Solano. Mariquita critica Solano por não ter deixado
Manuela se explicar pelo que aconteceu. Amélia in
sinua que Vitor tenha se unido a Max para afastar
Manuela de Solano. Solano devolve o amuleto para
Terê. Solano encontra com Beatriz.

PASSIONE

Diogo confessa a Talarico que está com ciú
mes de Clara com Totó. Gemma deixa a casa de
Totó e afirma que só vai voltar quando Clara sair.
Diana manda Melina se esconder e vai falar com
Mauro. Diana destrata Mauro. Mimi confessa para
Jéssica que não passou a noite com Agostina. Be
rilo acorda da hipnose. Jéssica leva Mimi até Be
rilo. Gerson consola Mauro e o chama para morar

novamente na mansão. Myrna afirma a Fred que
não mentirá para a polícia .. Gerson conta sobre
Fátima para o psicanalista. Mauro volta para a

mansão. Gemma se surpreende ao saber que Fá
tima é filha de Gerson. Clara chora por causa da

desconfiança de Das Dores e Diogo se solidariza.
Berilo questiona Agostina sobre a suposta noite

que teve com Mimi. Diana é abordada por um su

jeito estranho ao sair de casa. Diogo beija Clara.

Com Bellissima, Nora Roberts une novamente seus dois ma-i,(, , '+'". ,
','

,

,�_ j :"i

ravilhosos ingredientes: romance e suspense. Depois de ter a
casa assaltada, Dra, Miranda Jones decide esquecer Q inciden
te, indo às pressas para a Itália a trabalho. Lá, deverá constatar
a autenticidade de um bronze renascentista de uma cortesã.da
família Médíci, conhecido como A Senhora Sombria. Especia
lista em autenticação de obras renascentístas, Miranda atesta
como original uma falsificação. Ao descobrir a farsa, ela decide
encontrar a verdadelra peça e revelar o motivo para tal crime.

TI TI TI
Luisa conta que Gustavo teve um infarto e Graça

conclui que foi por causa da falência da Editora. Rebe
ca exige que Breno consulte seu médico de confiança
antes do casamento. Gabriela encontra com Pedro e

é desprezada por ele. Marta déscobre que Gabriela
se envolveu com o filho de Jacques. Ariclenes conta

para Suzana que vai lançar um batom, mas não revela
o segredo do produto. Julinho se aproxima de Bruna,
mas ela o repele. Gino rompe com Magali. Dona Mo
cinha aconselha Armandinho a se separar depois que
seu filho nascer e Stéphany fica preocupada. Jorgito
diz a Amanda que tem um amigo para lhe apresentar
e a leva até Fabinho. Luisa percebe o abatimento de
Marcela e procura assustá-Ia ainda mais. Renato con

fessa que ama Marcela e se aconselha com Julinho.

Stéphany convidá Armandinho para dormir no quarto
e ele estranha. Nicole passa o batom de Valentim para
agradar Chico, mas é Ariclenes quem a beija. Marcela
procura Renato e diz que aceita se casar com ele.

Da voltá par;a o 'futuro 3 RIBEIRÃO DO TEMPO
Filomena e Tito estão diante da juíza, que fala

sobre a importãncia do casamento. Marisa explica
para Esculápio que não foi ao casamento, pois o so

lar não é lugar para ela. Filomena lê um poema ro

mãntico. Ela e Tito colocam as alianças um no outro.
André e Sérgio estão reunidos na praça com um gru
po de jovens discutindo sobre a última mensagem
do Comando Invisível quando Sônia chega e beija o

namorado. Cardoso chega um pouco depois e fica
observando os jovens. A juíza declara Filó e Tito ca

sados. Karina esbarra numa jarra de vinho e chama
.

a atenção de todos. Cardoso liga para Ajuricaba e

diz que Sônia está com uns amigos conversando em

uma praça. Léia cumprimenta Clorís e Flores e dá
uma alfinetada neles.

, ii

No final do filme passado, Marty havia ficado "enca-'
I Ilhado" em 1955 em razão do.ralo que atingiu o.OeLorean:'
Sua única esperança era uma carta que havia recebido do
amigo Doe, comunicando que este agora, vivia em 1885;' ,

ou seja, no velho oeste.As ordens são claras: o rapaz deve
.

consertar a máquina do tempo com a ajuda do 80b oBro..:!
wn de 1955 e ir diretamente para 1985. No entanto, Marty
descobre que OocBrown foi assassinédopelo pistoleiro BU-,:'

�ord Tanne� dias após escrever a tal carta. Assim, o heró,i
resolve voltar: ainda mais ho tempo para salXlar @ amigo.

I

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO.
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Poderá sair-se bem em atividades

ou profissões que favoreçam a sua

autonomia. Cuidado para não sacrificar de

mais a sua vida amorosa. Pode ocorrer um

maior distanciamento emocional. Sinal de

mudanças positivas em sua vida.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Bom dia para somar forças com pesso-
as que tenham ideias, objetivos e- afini

dades em comum com você. Poderá ter alegrias,
mas sua vida sentimental terá que ficar para de

pois. Pense bem antes de pedir alguma coisa, pois
tem grandes chances de conseguir.

GÊMEOS .

(21/5 a 20/06)
Mostre mais interesse por seu tra-

balho ou sua profissão, pois tudo in

dica que seu desempenho pode ser àvaliado.
Problemas financeiros e afetivos podem sur

gi.r: busque um acordo. O seu sucesso depen
de mais de você do que qualquer outra coisa.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Os seus horizontes estão se am-

pliando, devendo ficar atento às

novidades que aparecem. Não deixe a rotina

apagar o brilho da paixão. É chegada a hora

de surpreender a pessoa amada. Deixe a sua

intuição te guiar se, surgirem imprevistos.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Agarre as oportunidades de traba-
lhar e lucrar. Não se surpreenda se

você acabar conquistando duas fontes de

renda. Aborrecimentos no ,romance podem
acabar em rompimento. Algo ligado à família
ou ao seu passado vai ser muito útil.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
'. I"" Excelente astral para lidar com o

público. Não faltará disposição para
fazer coisas novas e ampliar a sua clientela.

No campo afetivo, o espírito de renúncia e de

dicação vai prevalecer. O seu astral está legal,
por isso, pise no acelerador!

/__" LIBRA

(23/9 a 22/10)
\�L.l.."""1 Poderá "conquistar maior indepen

dência profissional. O dia traz uma

celta tensão em família, fuja de brigas com

gente autoritária. À noite, o namoro e o lazer

serão prioridades. Assunto de grana pode
causar aborrecimento.

ESCORPIÃO .

(23/10 a 21/11)
Saberá entreter com facilidade as pes-

soas com quem conVive ou trabalha, Boa
fase para quem lida com comunicação. Astral re
primido na vida a dois. Busque amparo junto à sua
família. O dia deve correr normal, mas as coisas

podem se complicar à noite.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Há chance de desenrolar questões

,

ligadas à herança, pensão, seguro ou

reforma. Poderá sair-se bem em atividades au

tõnomas. No romance, abrir-se ao diálogo pode
ser fundamental. Imprevistos acontecem, mas
não force a barra e espere a poeira abaixar.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
A comunicação será o seu grande
trunfo, por isso convém mergulhar

de cabeça em atividades que SEl relacionam a

ensino, divulgação e viagem. Na paixão, con
.

vém diminuir suas expectativas. Há sinal de

transformações nas suas amizades.

,.."..."""", AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)

.

Fuja de situações que coloquem você

em evidência e poderá driblar mais fa
cilmente os obstáculos. Ideias originais podem
favorecer sua renda mensal. Seu coração pode
estar mais carente. Use sua inteligência e vivaci

dade para realizar seus sonhos.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
É o momento de unir forças com os

seus aliados, entretanto, será funda
mentai manter a harmonia entre a cumplicida
de e a independência. A dois, tendência a re

primir as suas emoções. Você pode conseguir
um milhão de coisas graças à fé e intuição.

/
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Gretchen faz
fisioterapia·

Após ter levado um tombo no Festival de Música em

Canela, Gretchen quebrou a cabeça do osso do cotove
lo e precisou imobilizar o braço. A Rainha do Bumbum

já tirou o imobilizador e agora começa a fazer fisiote

rapia. "Agora estou liberada para fazer fisioterapia.
Estava morrendo de dor, nem com remédio passa.
Fico deitada, para ver se melhora", contou.

$usan9Vieira quer ét�rnizar sua carreira',
em um livro, que contará toda a sua histó
ria corno atriz. Ela mesma pretende fazer a

publicação, sem a ajuda de nenhum escritor.
:'Muitos escritores-e amigos já sé ofereceram
par,a fazer a minha biografia. Mas eu hão

,

quero que uma pessoa' escreva sobre mim.

, Quero no máximo alguém pra sentar comigo
e col,ocar tudo em ordem" � disse a atriz.

Gisele estará
no carnaval

Gisele Bündchen está confirmada no carnaval
do Rio de Janeiro. Quem garante a é a assessoria
de imprensa da escola de samba Unidos de Vila Isa
bel. A top, que foi convidada para desfilar por uma
marca de cosméticos, será destaque no último carro
da escola, construído especialmente para ela.

DIVIRTA-SE

Marido bêbedo
Com a cara marcada de hematomas, a mulher vai ao

médico:
- Doutor... Eu não sei mais o que fazer, toda vez que

o meu marido chega bêbado em casa ele me bate.
- Eu tenho um remédio muito bom pra isso - retruca o

médico. - Quando o seu marido chegar em casa embria

gado, pegue um copo de chá de camomila e comece a
bochechar.

-Só isso?
- Sim ... apenas bocheche e bocheche.
Duas semanas depois, ela retorna ao médico:
- Doutor, a sua ideia foi brilhante! Toda vez que

meu marido chegou em casa bêbado eu bochechei
muitas vezes com camomila e ele não me bateu!

- Você viu como ficar quieta funciona?
',. !

Castro faz
homenagem
com tatoo

Caio Castro fez uma nova ta

tuagem em homenagem a uma

mulher, mas não foi para a na

morada. O ator de "Ti ti ti" este
ve na Cia. da Tattoo, e fez uma

coroa, desenho escolhido para
representar a relação com a ami

ga, Marcelle, que também fez
uma tatuagem igual.

Golpe de Mimi
vai dar certo

Há muitas emoções à vista em

"Passione". Jésslca vai conseguir co
locar Mimi na frente de Berilo para
que ele conte a tal noite de amor que
diz ter tido com Agostina. Ela, achan
do que é tudo mesmo verdade, terá
que pedir perdão a Berilo. E Jéssi
ca conseguirá o que quer: o marido
de volta. Com isso, Berilo e Agostina
não ficarão muito tempo na Itália.

.Atriz global
capota carro

A atriz Maria Zilda Bethlem foi atendida no hos

pital após capotar o carro no Rio de Janeiro. Se

gundo o Corpo de Bombeiros, que socorreu a atriz,
o acidente aconteceu por causa de uma falha na

suspensão do carro. Mas, de acordo com alguns
pedestres que viram a cena, o pneu do carro da.
atriz estourou e logo em seguida o carro capotou. A
Secretaria Municipal de Saúde informou que a atriz
sofreu apenas ferimentos leves.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números

.'em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

, Alexa\ldre de Borba
Carlos R. de Assumpção
caroline Pacheco
Cecilia Rezende

Clarice M. Ferreira

Debora Maser

Denise Ribeiro

Diego Rosa

Dorilde L. Scf\mQeller
Eni M. Eggert
Erciede J. Pos�ai
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Prepare sua casa para o Natal. Aproveite as novidades e ofertas!

As m Ih' e marcas.
O melhores preço .

a a Rua Barão do Rio Branco,340 • Centro • Jataguá do Sul • 3275-2055
Rua Dr. João Colin, 1756 • América. Joinville • 3435 ..2080

L CASA GERA.LOO COLCHãs E ACESSÓRIOS'
Rua Blumenau, 1891 • 3029..3700 -

w.ww.casageraldo.com.br I ca�geraldoon�tuno.cQ� ..brMóveis e Decorações
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
r!b� ._�r�1fJI

Hummmmmmm!,

A
turma que é louca pelo segundo maior prazer desta vida- co
mer, claro - vai ficar éxcitada com as misturas inusitadas que
Fernando Raboch vai estrear no cardápio do Kantan, dia 15.
Unia verdadeira orgia de pratos sofisticados e saborosos. Para

a galera que acha que calorias são coisas que encolhem as nossas roupas
enquanto dormimos, não deixe de experimentar os steak tartare, brus
chettas e o carré de cordeiro para a turma light, além da famosa varieda
de de comida japonesa. Cada ummelhor do que o outro!

Helio!
Cá entre nós, oficialmente o

verão nem chegou, mas pelo ar

e pelo mar de Balneário Cambo
riú - cada vez mais estrangeiro -,.

engata de volta ao mundo cheia
de sotaques e de idiomas gue só
Deus sabe de onde vem. E mais
fácil encontrar um gringo que
um nativo tupiniquim.

"

NAS RODAS
• O empresário Biba Henschel
deixou o cachadaço e veio

compartilhar mesa animada,
terça-feira, no 7° Divisão. Martin

Werning�aus completou a mesa.

• O coiffeur Tey já comprou seu

novo espaço. Em breve muda de

endereço.
• Não ousem esquecê-la:
Karoline Micheluzzi é a mais

querida aniversariante de hoje.
Parabéns! O meu desejo é que
sejas plenamente feliz.

• Hoje o jovem casal de
namorados, a bonita Kátia
Luíza Schopping e Ionatan
Titz festejam como nunca os

seis.meses demuito amor e

cumplicidade. Viva o amor!

Níver do Ari
Hoje um dos últimos

head banger,Ari José de Sou
za, figura ímpar e amiga, cer
tamente é o aniversariante
mais festejado desta quinta.
Parabéns! Que Deus ilumine

.

para sempre todos os passos
de sua vida. Cheers!

"

Em alta
.

O renomado cirurgião plástico
Dr. Remi Goulart Ir, que aterrissa

esporadicamente em Jaraguá, é o

nome da vez das belas e poderosas
que adoram um bisturi.

Elogios
Pelo meu fio verme

lho tenho escutado mui-
. tos elogios sobre o atelier
Neiva Hair Design. Lá,
você encontra profissio
nais do mais alto gabarito
em se tratando de beleza.
Vale conferir.

Téo & Edu
Quer ganhar urn DVD da dupla

M sertaneja Téo & Edu, que será lan

çado com urna big festa, dia 14, do
mingo, véspera de feriado, na Socie
dadeDiana?Então compareça, hoje,
na Capital Imóveis, na Rua Marina
Frutuoso, 810. As duas primeiras
pessoas levam.na hora o mimo e o

convite para a festa.Vai perder?

" .

Começar não é apenas um
tipo de ação. É também um

estado de espírito, um tipo de
trabalho, uma atitude ..

Em'VAlD SAID

"

Dica de hoje
Curtir a London Pub. Hoje é dia de

"Pagonejo" com Pagode. Com, e o
sertanejo de Fernando Lima.

\.-.

Tá podendo
Nada de Forte Apachel.Airton Reader Ir queryer todo mun

do solto na pérgula da piscina da casa da família. Aonde arma,
no sábado, a megafesta, batizada. de Texas Party, para brindar o
seu aniversário com os avulsos eas avulsas no maior vale-tudo:

. atirando para tudo quanto é lado - no melhor sentido, é claro!
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G-20:Mantega quernovamoeda
Medida serviria para substituir reservas em dólar e resguardar economia brasileira
o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, defendeu
ontem, em Seul, onde está
para participar do G-20,
a reforma do sistema
financeiro mundial.

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 11 de novembro de 2010

rado de ministros da Fazenda, o
primeiro passo é conversar. Mas

depois, partir para outras medi-
ti

das além das que já foram ado
tadas, como aumento de IOF ou

compra do excesso de moedas.

Mantega disse que outro efeito
danoso da enxurrada de dóla
res que os Estados Unidos estão
colocando nos mercados emer

gentes, será gerar uma inflação
de commodities e formação de
uma bolha. "Nas outras reuniões
do G-20 eu falava sozinho sobre os

. efeitos danosos dessa guerra cam
bial. Agora que os Estados Unidos

explicitaram o problema, houve
uma reação em cadeia".

ideal, segundo ele, seria a

criação de um mix de mo

edas para substituir o dólar
......como moeda de reservas.

O ministro, que acompanha a

presidente eleita Dilma Rousseff,
também defendeu a adoção de
novas medidas para resguardar
a economia brasileira do que
chamou de protecionismo dis

farçado dos países que estão pra
ticando a subvalorização de suas

moedas, como Estados Unidos e

China. "Assim como aconteceu

na passagem das barras de ouro

para o dólar, defendo a criação
de um mix de.moedas para a.

criação das reservas dos países",
disse Mantega.

Segundo o ministro, que parti
cipa do G-20 em um fórum sepa-

"0 Brasil é contra o
protecionismo e não vamos
fingir que não estamos

.vendo isso".
.

Na sexta-feira Dilma partici
pa do G-20 oficialmente como

candidata, mas não deve ter voz.

Apenas o presidente Lula e Man

tega, no fórum dos ministros.

PREVISAo DO TEMPO

SOt COM
���UVENS
Predomfnio de sol
e algumas nuvens.

Temperatura baixa, com
condição de formação
de geada nas áreas mais
altas do Planalto Sul.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 10°C
MÁX: 24°C

SEXTA

�MíN: 12°C
MÁX: 24°C

SÁBADO
MíN: 12°C
MÁX: 24°C

DOMINGO

�MíN: 12°C
MÁX: 25°C

PRÓXIMOS DIAS

Previsão de
tempo firme

Até o final da primeira quinzena
de novembro, a previsão é de que o

sol e o tempo firmepredominemem

todo o Estado. Por volta do dia 18 e

19, no entanto, a formação deum sis
tema de baixa pressão deixa o tempo
instável com pancadas de chuva em
todas as regiões. A temperatura fica
mais elevada durante o dia

DIVULGAÇÃO
,I I

Guerra
cambial

Segundo Mantega, o Brasil
trouxe a tona esse assunto da

guerra cambial para evitar que
esse problema avançasse. "A sub
avaliação das moedas é um pro
tecionismo disfarçado. Esses pa
íses fingem que praticam o livre

comércio, mas na verdade camu
flam o protecionismo. O Brasil
é contra o protecionismo e não
vamos fingir que não estamos

vendo isso. Vamos adotar novas
medidas para proteger nossos

produtos", anunciou.

Mantega sugere
criação de um mix
de moedas para
substituir o dólar
como moeda de
reservas

llTOHAl
Ondas ficam
mais fracas

Amanhã, o oceano ainda deve estar

movimentado,co� ondas de intensida
de moderada alcan�do 2,6 metros de
altura. A partir do finaldesemana, no
entanto,o mar se tomapróprio para ba
nho nos locais seguros, já que as ondas
ficam mais fracas e chegam, no máxi

mo, a uma altura de dois metros.

�60"
Ensofm'ado

.
Parcialmente Nublado Instável Chuvoso

Nublado
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Previsões
Otimistas

o Ministério da Fazenda

aposta em um crescimento de

7,5% da economia brasileira em

2010, melhorando as perspecti
vas reveladas em agosto, que si
tuavam o crescimento em 6,5%.
Também aposta em uma média
de 5,9% de crescimento ao ano

para os próximos cinco anos, in
cluindo 2011. Em relação à infla

ção medida pelo IPCA, a expecta
tiva é que fique em 5,1%.

Excelência
eperaclcnal
a Parker Hannifin, em

presa mundial de tecno

logias e sistemas de movi
mento e controle, fornece
produtos de alta qualidade
com tecnologia de ponta
e serviços e é reconhecida
internacionalmente como

a primeira em movimento
e controle. Empresas de

ponta sempre procuram
os melhores fornecedores
e os avaliam com regula
ridade. Esta empresa cer

tificou a Weg como for
necedora de motores de
corrente alternada de alto
nível, alcançando um Ín
dice de Desempenho do
Fornecedor de 94,4%, su
perando as expectativas
do cliente- que esperava
um desempenho de 93%.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Economia 19

7a economia
mundial

A projeção mais recente do
Fundo Monetário Internacio
nal coloca o Brasil no posto de
7° maior PIB mundial em 2011.
Esta posição deverá ser alcan

çada com nosso país chegando
a um PIB de US$ 2,193 trilhões,I

.
deixando Qara trás a Itália, afe-
tada pelo baixo crescimento
causado pela crise. Este mesmo
baixo crescimento permitirá ao

Brasil avançar ainda mais nos

próximos anos uma vez que o

Reino Unido ficará menos de
10% a nossa frente e em 2015

poderemos alcançar a França.
Claro que também temos mé
ritos e não apenas sorte com a

estagnação dos outros .

Marlian
contabilidade

Este tradicional escritório de
contabilidade completa hoje 42

anos de existência. O que poucos
sabem é que aMarlian foi funda
da por Gerd Edgar Baumer com
outro objetivo social e nas mãos
de Aldo Salai se transformou na

moderna empresa que é hoje,
instalada em um prédio que seus

clientes podem conseguir ainda
outros serviços especializados.

Otimismo em ,alta
.

o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor - INEC -levan-
tado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) aponta para U dum otimismo recorde, batendo a marca de 20'01. Este fator é muito san O as pernas
importante, pois pessoas otimistas com o futuro tendem a planejar Pesquisa realizada em Joinville
compras de maior valor - sonhos de médio e longo prazos - e o au- , em março deste ano dimensiona
mento nos saldos de poupança certamente tem relação com este oti- em' 34,24% o volume de pessoas
mismo. Isso é fundamental para um crescimento sustentado. que se deslocam caminhando ou

de bicicleta pela cidade enquanto
.

outros 34,55% utilizam automó
veis. Os números de Iaraguã não
devem ser muito diferentes o que
reforça a preocupação com a exis
tência de calçadas dignas deste
nome assim como ciclovias que /

proporcionem segurança.

Investimentos em ruas
De acordo com o secretário Aristides Panstein, seguem acelerados os

planos para a entrega ainda este ano da "ponte daApae" (foto) - que deverá
receber o nome de GeraldoWerninghaus - assim como em relação a outros
"corredores" como o prolongamento da Rinaldo Bogo, a beira-rio da VIla
Nova, a beira-rio do Czerniewicz, além de algumas pontes como a do Rau
e a daWalterMarquardt. Segundo o secretário, existem projetos no valor de
R$ 70milhões junto ao PAC emais projetos no valor de R$ 200milhões em
busca de financiamento.Aexpectativa é de que todo este investimento pos
sapelomenosminimizar os problemas com o trânsito de Jaraguá.

LOTERIA

01 - 46 - 53 - 70 - 75

I"lfI..Il1,1!fi:llilíl smnr:!Il

01 - 02 .- 26 - 41 - 45 - 47
SHmWCPi] smulE.w!

03 - 04 - 13 - 30 - 40 - 48

INDICADORES
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ANIVERSARIANTES
"

Não há vaidade entre os jogadores e a

comissão técnica pode trabalhar com
tranquilidade. Isso, certamente, é o

diferencial de nosso time.
L�O OLIVEIRA, GOLEIRO DA C()PAGRIL.

"

•
.

.

•
.

linha de Fundo

Julimar Pivatto Gil OLMEDO (91
ANOS) - Nono

colocado no último
campeonato
equatoriano.

AGORA HEARTS OF
OAI< se (99 ANOS)

- Um dos mais
tradicionais clubes
de futebol de Gana.* MALWEE

Ônibus pro Paraná
A Malwee Malhas fechou um ônibus para o torcedor que

quiser acompanhar a primeira partida da final da Liga Futsal,
na próxima terça-feira em Marechal Cândido Rondon (PR).
A saída será na manhã do dia do jogo, às 6h do Posto Mime

Matriz, com chegada prevista para o meio-dia da quarta-feira.
Não será permitido consumo de bebida alcoólica no ônibus
e o torcedor terá de pagar apenas o ingresso (R$ 20) além, é
claro, da alimentação. Interessados enviar nome completo, RG
e telefone para o e-maíl leoníê'netuno.com.br,

AMÉRICA FC (90
ANOS).-Tradicional
clube de Fortaleza

. que hoje está na 3ª
divisão do estadual.

F. GOUILlET LA
LOUVIERE (91 ANOS)

- Está na quarta
divisão do futebol

na Bélgica.
SPFC

•
GANON S YAOUNDÉ
(80 ANOS) - Oitavo
colocado no último

campeonato camaronês.

NllÔPOlIS FG
(33 ANOS) -Estã na

terceira divisão do
futebol carioca.Estadual de Futsal

Promocão

O
Correio do Povo e aMaluta Calçado�e Esportes vão presentear você
com a camisa do time campeão brasileiro deste ano. Mas para isso

precisa ser bom de palpite.Você tem até as 14h de 3 de dezembro de
2010 (dois dias antes da rodada decisiva) para tentar acertar quem.

serão os quatro primeiros colocados do campeonato. Se houver mais de
um acertador, o critério de desempate aponta como vencedor aquele que
acertar o maior número de times na ordem correta em que terminaram a

competição. Se mesmo assim houver igualdade nos palpites, então iremos
para o sorteio. Boa sorte a todos.

A Divisão Especial do
Catarinense está bem equi
librada. A Krona/Ioínville
lidera de forma isolada com

13 pontos em cinco jogos.
Logo atrás vem Hering, Flo
rianópolis e Malwee/Cimcd,
todos com dez e uma par
tida a mais. Mantendo essa

média, o time jaraguaense

se garante na fase final des
te returno. Os dois próximos
confrontos serão na sema

na que vem contra a Hering
(segunda-feira, a princípio,
em Jaraguá do Sul) e Con

córdia, na quarta-feira, fora
de casa. O clássico contra a

Krona está marcado para o

dia 20, em Joinville.

SE NAVIRAIENSE
(27 ANOS) -Jã

extinto, deu lugar
ao Glube Esportivo

Naviraiense.

PETROllNA FOSG
(12 ANOS) - Está

na segunda
.

divisão do futebol
pernambucano.

SÃo DOMINGOS FC
(6 ANOS) - Sexto
colocado no último

campeonato sergipano •

,
.

.

EDIR
antes de trocar.

"".

Cornolfderes no setor automotivo, com 61 anos de

experlêncla servindo nossos clientes em pneus, baterias,

amortecedores e freios, sabemos que nosso papel é maior

do que simplesmente. reciclar,o que já fazemos há 19 anos.

É ir além e reduzir o consumo desnecessário de produtos

automotivos. Por exemplo, se pouparmos um milímetro

por pneu, economizaremos a produção de 3 milhões de

unidades por ano. Portanto, planejar e avaliar antes de

trocar, poupar para o cliente, cuidar da segurança e da

natureza écolocar princípios antes do, consumo.

Nosso jeito de SER, acreditar e mudar o futuro.

Economia

Verde
.

.'" 1'11'. Jl:f) dt atitudts/A)1rt&l pro""""'Tu1
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Esporte 21

LIGA FUTSAl

Testemunhas das cinco finais
Falcão, Chico e Leco falam sobre as cinco decisões da Malwee e apontam suas lembranças

III
-=

JARAGUÁ DO SUL

A Malwee/Gimed está a

seis dias de participar
de sua sexta final de
liga Futsal, desta vez

contra Gopagril.

o ala Falcão destaca o título
de 2005 como o mais importante.
Na visão dele, a cidade esperava
muito por essa conquista e a taça
foi a afirmação do time no futsal
brasileiro. Por outro lado, o camisa
12 não- consegue apontar qual das
taças perdidas foi mais decepcio
nante. "Em 2006 eu estava suspen
so e no ano passado machucado.

Chegar até a final de cinco e em

duas não poder fazer nada é muito

frustrante", revelou o jogador.

Leco, apesar de ter partici
pado de todas, lembra das duas
últimas. Em 2008, com um cari
nho mais especial. "Tive muitas
dificuldades durante aquele ano,
com uma lesão, e consegui fazer
o primeiro gol, em cima do La-

_.. apenas três jogadores es

tiveram presentes em to

das elas: Falcão, Chico e

..... Leco. Das cinco decisões

que a equipe participou ven

ceu três, em 2005, 2007 e 2008, e

perdeu outras duas: 2006 e 2009.
Cada um deles possui lembran
ças diferentes e a unanimidade
é que todas elas marcaram para
sempre suas carreiras.

voisier, um' dos mais bonitos da
minha carreira", considerou. Das
duas decepções, para ele, a mais
difícil de ser superada foi a do
ano passado, porque o time per
deu em plena Arena Jaraguá. "Se
eu pudesse jogaria aquela parti
da de novo", brinca.

Chico apontou o título de
2005 como o mais importante pe
los mesmos motivos citados por
Falcão. Sobre os fracassos, porém,
o fixo tem uma opinião bastante

peculiar. "Não penso que devem
ser esquecidos, vejo as duas fi
nais que perdemos como grande
aprendizado", opinou.

• Genielli Rodrigues
genielli@oçorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Equipe treina leve para sua sexta final da Liga, que começa na terça-feira

.

Leoísto, que jogoupouco diante do <E<lflosBarbo-
- havíasentido adorno dia e por isso teve dificuldade

h

sa na semifinal :Ror causa de um torcicolo, está 95%
.

para jogar. A Malwee volta aos treinos hoje à tarde.
, recuperado, segundo: o fisioterapeuta da Malwee, > Amanha e sãbado a equipe treina pelamanhã e do-
Renato Jorge. "Ele tem dores, mas está com amobi- mingo viaja durante o dia para Toledo (PR), cidade
lidade cervical totalmente restaurada", disse. O pivô que fica 45minutos de MarechalCândidoRondon.\ ' .',

o melhor
'Pr,Brnlo é 'P der
rOT1sct 11 você

d í dP A Prefeitura Municipal e o Projeto Jaraguá
Digital recebem hoje o TROFÉU MÉRITO MUNICIPALISTA,
entreque pela Associação Brasileira de Municípios em

reconhecimento às melhores ações das Administrações
Municipais. O Jaraguá Digital, referência em todo o Brasil,

muda o conceito de gestão pública, proporcionando
uma administração mais moderna e ágil, com

serviços de qualidade e repostas rápidas para todos.

É Jaraguá do Sul sendo exemplo para o Brasil.

SECRETARIA MUNICIPAL
DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

PREFEITURA DE
JARAGUÃ DO SUL
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o fica longe do Fogão
Com mais um empate, Botafogo não consegue encostar nos líderes

AGÊNCIA PHOTOCÂMERA

Uruguaio Loco Abreu (branco) fez os dois gols do Botafogo e evitou e derrota para o Ceará no duelo alvinegro realizado ontem no Castelão

A desvantagem no placar -, ,I,,�A"acordou o Ceará. Mostrando me- i,<ff

lhor futebol, o anfitrião cresceu

FORTALEZA

o Botafogo empatou com

o Ceará por 2x2, nesta
quarta-feira, no estádio

, Castelão, em Fortaleza, na
abertura da 35ª rodadà'do
Campeonato Brasileiro.

. .

no Jogo e passou a pressionar
o rival carioca, mais recuado.

Magno Alves comandou o ata

que cearense, levando perigo
constante ao gol de Jefferson.
Depois de duas tentativas sem

sucesso, o ex-jogador do Flumi
nense contou com uma bobeada
da zaga do Botafogo para igualar
o placar. Ele aproveitou erro de
Mário Rosário, que tentou atra
sar a bola para Leandro Guerrei

ro' e encheu o pé da entrada da

área, aos 22 minutos. Embalado
e diante de um Botafogo cada
vezmais acuado, o Ceará não de
morou para chegar à virada. Aos
34, Marcelo Nicácio atuou como

pivô na entrada da área' e deu

grande passe para Geraldo, que
encheu o pé e acertou o ângulo
esquerdo do gol botafoguense.

No início do segundo tempo.
Jobson, em jogada individual, e

Lúcio Flávio, de cabeça, levaram
perigo ao gol cearense nos pri
meiros minutos. Loco Abreu, aos
11 minutos, não desperdiçou a

oportunidade. Ele recebeu passe
dentro da área e finalizou de ca

nhota no canto direito de Michel
Alves: 2x2. O Botafogo só volta
rá a campo no domirigo, dia 21,
para enfrentar o Internacional,
no Engenhão. O Ceará jogará um
dia antes, contra o Prudente no

interior de São Paulo..

O
time carioca chegou a sair
na frente no início do jogo,
mas levou a virada ainda
no primeiro tempo. Loco

Abreu, que havia inaugurado o

placar, garantiu o ponto na clas

sificação ao marcar seu segundo
gol depois do intervalo.

O empate deixou o Botafogo
em situação complicada na par
te superior da tabela'de classifi

cação. Com 56 pontos, a equipe
de Ioel Santana poderá cair da

quarta para a sexta colocação se

Atlético Parananense e Grêmio
vencerem seus jogos no fim de
semana. Os dois times somam

53 pontos e apresentam maior
número de vitórias, primeiro cri
tério de desempate.

Ceará e Botafogo fizeram
uma partida movimentada e de
boas chances de gol nesta quar
ta. O duelo começou de forma
lenta e só ganhou ritmo depois
do primeiro gol, de Loco Abreu.
Ele abriu o placar ao desviar chu
te de Lúcio Plãvío para as redes,
aos 11 minutos.

PE:ONA"T() BI�t\SltEII�() -� SÉI1IE A� .

CLASSIFICAÇÃO 3S8RODADA
ONTEM
Ceará 2x2 Botafogo
SÁBADO
19h30 - Corinthians x Cruzeiro
19h30 - Santos x Grêmio
19h30 - Atlético-MG x Flamengo
DOMINGO
17h - Vasco x São Paulo

, 17h - Guarani x Vitória
17h -Internacional x Avaí
17h - Atlético-GO x Palmeiras
19h30 - Palmeiras x Goiás
19h30 - Atlético-PR x Prudente

368RODADA
SÁBADO (20/11)
19h30 - Ramengo x Guarani
19h30 - Prudente x Ceará
19h30 - Grêmio x Atlético-PR
DOMINGO (21/11)
17h - São Paulo x Fluminense
17h - Palmeiras x Atlético-MG
17h - Botafogo x Internacional
17h - Vitória x Gorinthians
19h30 - Cruzeiro x Vasco
19h30 - Goiás x Santos
19h30 - Avaí x Atlético-GO

Rebaixados para Série B

Brasileiro de
Caratê inicia
hoje na Arena
JARAGUÁ DO SUL

Pela segunda vez Iaraguá
do Sul recebe uma das etapas
do Campeonato Brasileiro de
Karatê Interestllos. As dispu
tas começam hoje e seguem
até segunda-feira, 15, na Arena
Jaraguá. A primeira vez que a

cidade foi sede do evento foi
em 2008 quando reuniu quase
1,7 mil atletas. Desta vez serão

1,6 mil competidores de todo
o país. As principais delegações
são de São Paulo, Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul.

Santa Catarina chega à

etapa com 420 integrantes. Os
competidores foram selecio
nados durante o zonal Sul-Su
deste, que aconteceu em abril,
também em Iaraguá do Sul,
além do ranking doCampeona
to Estadual.A expectativa é que
o Estado fature 250 medalhas e

o título geral da competição.
Segundo o presidente da

Fekisc (Federação Estadual de
Karatê Interestllos de Santa

Catarina), e técnico de caratê
.em Jaraguá do Sul, Leandro
Gambetta, a entidade aguarda
um torneio de expressivo nível
técnico. "Santa Catarina é refe
rência namodalidade no Brasil.
Acredito que o Estado tem chan
ces de fazer muitas finais, tanto
no kata quanto no kumitê, em
praticamente todas as catego
rias", apontou o dirigente.

"
Santa Catarina

, é referência na

modalidade no Brasil.
LEANDRO GAMBETTA,
PRESIDENTE DA fEKISC

"
ARQUIVO OCP

Jaraguá sediou o evento

pela primeira vez em 2008
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Assaltantes roubampai e fíího
Dupla levou carro, joias e cofre com R$ 15'mil na Tifa Monos, ontem de manhã

JARAGUÁ DO SUL

Na manhã de ontem,
Adolar e Jeferson Horwath

. foram surpreendidos ·por
- assaltantes.

os
dois bandidos invadiram

a propriedade da família,
onde ficam as casas do pai
e do filho, na rua Germa

no Stricker, bairro Tifa Monos,
perto das 7h30. Conforme infor

mações da PolíciaMilitar, as víti
mas foram trancadas na casa de
Ieferson. de 20 anos, enquanto
os homens encapuzados rouba
vam o imóvel do pai.

Na moradia de Adolar, os

assaltantes levaram perfumes,
joias, um cofre com R$ 15 mil e
o veículoVW Parati. Em seguida,
eles fugiram sentido ao municí

pio de Corupá, e abandonaram o

automóvel naVila Machado. Ain
da ontem Jeferson retirou o carro

na Delegacia de Polícia Civil.
De acordo com o delegado

Davi Queiroz de Souza, a Parati
foi encontrada uma hora depois
do assalto. Agora, um inquéri
to policial será instaurado para
investigar o caso. "Como não há

suspeitos, vamos começar o tra
balho de ouvir as testemunhas

para identificar e localizar os as

saltantes", afirma.

SUSTO

Na tarde de ontem, Ivone

Horwath, irmã de Adolar, con
tou que a família ainda estava

muito abalada. "Eles nem fo
ram trabalhar hoje. Toda famí
lia está muito triste com o que
aconteceu", relata. Até o fecha
mento dessa edição, os bandi
dos ainda não haviam sido cap
turados pela polícia.
• Daiana Constantino
daianac@ocorreioílopovo.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL
ESTADODE SANTACATARINA Tabelionato do Município eComarca

de Jaraguá do Sul- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
AvenidaMarechal Deodoro daFonseca nO 1589 'Telefone: (47)
3273-2390 •Horário deFuilcionamento: 09:00h às 18:00hTabelionato Griesbach

Notas e Protesto
.

EDITALDE INTIMACÃODEPROTESTO .

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, clc o artigo 995ao�ódigo deNormas da CGJ ISC, para a devida ciência
ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento no prazo de 3
(três) dias úteis, a contar destapublicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer

por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:
.

Apontamento: 161441/2010 Sacado: ARJ COM DE PECAS lIDA ME Endereço: RUA NEREU RAMOS 150 SAIA 01 -

CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: TRITON MAQillNAS AGRICOLAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
001.458-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 575,95 - Vencimento: 27/10/2010

Apontamento: 161558/2010 Sacado: CHRISTIAN TIllERY RODRIGUES Endereço: IDA BRIDI 91 CASA - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89256-510 Credor: UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Portador: CENTRO DE FORMACAO DE CON
DUTOR Espécie: DMI - N°Titulo: 26520 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$181,1O - Vencimento:24/1O/201O
_w ... ... _

Apontamento: 161554/2010 Sacado: JUDO CARLOS LOPES Endereço: DEODATO JOSE GARCIA - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89253-000 Credor: UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Portador: CENTRO DE FORMACAO DE
CONDUTOR Espécie: DMI - N" Titulo: 20343 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 115,00 - Vencimento: 26/10/2010

Apontamento: 161599/2010 Sacado: MARCONDES DEALENCAR POIZINME Endereço: RAFFONSO BARTEL233 - BAE
PENDI - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-110 Credor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO SA Porta
dor: - Espécie:UM! - N°TItulo: 214931-16 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.339,10 - Vencimento: 02111/2010
------------------------------------------------------ .. ---- .. ------------------------------------------------------------- .. --------------- ..

Apontamento: 161491/2010 Sacado: NS ARQUITETURA CONSTo E INCORP.lIDA Endereço: RUA PAULO BENKEN
DORF SAIA 01 - CZERNIEWICZ - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-455 Credor: GABRIEUA REFRATARIOS lIDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2781/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 751,40 - Vencimento: 27110/2010

Apontamento: 161566/2010 Sacado: TRANSKUSTERTRANSPORTESRODOV1ARIOS L Endereço: RODOVIAGUILHER
MEWEEGE 8399 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: UNIPLAST EMBAIAGENS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 2004300U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.065,79 - Vencimento: 25/10/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 1l1ll/201O.
JaraguádoSul (SC), II de novembro de 2010. .

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 6

EDUARDO MONTECINO
.,

"
.Comonãohá

suspeitos, 'vamos
começar o trabalho de
ouvir as testemunhas

para identificar
e localizar os
assaltantes.
DELEGADO DAVI

QUEIROZ DE SOUZA

"

MAR�Al DA PENHA

Ex-marido ameaça
mulher por ciúmes
Ao receber ameaças do ex

marido, uma mulher acionou a

Polícia Militar de Jaraguá do Sul
às 9h�0 de terça-feira, na rua Ar
thur Aldrovandi, na Barra do Rio
Molha. O homem, que estava com

uma faca, ameaçou a' ex-esposa
por ciúmes do novo namorado,
que fugiu commedo de ser agredi
do. Segundo informações da PM,
ambos se acalmaram e a solicitan-·
te da queixa desistiu de registrar
um Boletim de Ocorrência contra

.

o suspeito. Depois de orientados,
os dois foram liberados.

V! NOVA·
. Mulher tira roupa
em frente ao Fórum

Na manhã de ontem, uma

mulher tirou a roupa em fren
te ao Fórum de Jaraguá do Sul.
De acordo com informações da

PM, ela possui problemas men
tais. Logo em seguida, o Corpo
de BombeirosVoluntários enca
minhou a mulher para o Hospi
tal São José para receber os cui
dados necessários.

Jeferson mostra carro da família, que foi roubado e depois abandonado

Prefeitura faz novas
mudancas no trânsito·

.:t

A Prefeitura informou, na tarde
. de ontem, que novas mudanças
no trânsito serão realizadas a partir
das 6h de hoje e prosseguem até a

meia-noite. Se o tempo estiver chu
voso, as alterações serão adiadas. As
mudanças estão concentradas no

bairroVIlaNova e tem o objetivo de
desafogar o trânsito entre os bairros
Centro,VilaNova, Jaraguá Esquerdo
e Barra do Rio Cerro.

A ponte da Madrid volta a ser

sentido único, como era antes

das mudanças; quem estiver no

Supermercado Breithaupt pode
retornar para o Centro via pon
te do. Vailatti e fazer o contorno

novamente pela' ponte da Ma
drid para ir ao Iaraguá Esquerdo.
Além disso; o semáforo em frente
ao Breithaupt será retirado. Se

gundo a assessoria de imprensa
da Prefeitura, as mudanças são
uma "simulação" e só serão ado
tadas oficialmente se o trânsito
fluirmelhor com as alterações.
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. Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.
.

Líder de vendas da região. 1W!ICD\'DUCSWAG8I

QUER UM BRONZEADO
BONITO E DURADOURO?

A Farmácia Ekilíbrio traz para você esta associação em cápsulas.
Urucum: Proteje a pele dos raios solares, evitando o

envelhecimento. Contém Vitamina A, tonalizante natural
que bronzeia e fixa o bronzeado.

Se você é daquelas que passam horas ao

sol, virando de um lado para outro na

esperança de IIpegar" o bronzeado perfeito,
. está mais do que na hora de mudar. Um meio
natural e eficiente e que muita gente
desconhece para alcançar uma cor desejável
e duradoura é a associação entre
Betacaroteno, Urucum e Vitamina E, com
este composto você não precisa mais ficar
horas e horas torrando no sol.

Betacaroteno: O betacaroteno também é favorável na

obtenção do bronzeamento da pele. Quando transformado
em vitamina A em nosso organismo, 'auxília na formação

.

de melanina, pigmento responsável por proteger a pele dos
raios ultra-violetas e conferir o bronzeamento.

Vitamina E: um dos anttoxidantes mais aclamados,
demonstrando ter um efeito poderoso contra a

deterioração das células e efeitos contra o envelhecimento.
,

CONHEÇA TAMBÉM NOSSAS
FÓRMULAS EXCLUSIVAS,PA�.'PERDER PESO COM SAUDE E' .

FICAR EM FORMA NO VERÃO!

A Farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar!

3371-8298 / 3371-6087 I Rua João Picolli 110, Cent'ro
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