
UXíllO
Mutirão do FGTS
acaba nesta sexta
Atingidos pelas enxurradas de abril deste
ano podem solicitar até RS 4 mil do benefício.
Atendimento acontece das 8h30 às 11 h
e das 13h às 16h, no Pavilhão B do Parque
Municipal de Eventos. Página 7

SEG· NÇA
Muro será entre�ue
este mês pela SDR
Obra, orçada em RS 500 mil e que também
conta com passarela, vai garantir mais

segurança ao Presídio Regional. Intenção é

depois construir galpões para que os

presos possam trabalhar. Página 11

APERIT

Afiand
Samuel Lopes viaja hoje para o Rio de
Janeiro em busca do sonho Olímpico.

�a21

. TRÂNSITO
Mais mudanças:
mais estresse
Menos de uma semana depois.de
alterar o sentido das principais ruas da
cidade, Prefeitura volta atrás. Especialistas
criticam falta de estudo técnico por
parte do município. Página 9

Enfeites e guloseimas lembram que uma das épocas
mais esperadas do ano começa a se aproximar.

T

A revista da mulher inteligente!

Sobe o preço
do combustível
Álcool comum registrou

a maior diferença. Em
outubro, o litro custava em

média RS 1,87, e passou
para RS 2,08, uni aumento

de 11,44%. Página 13

MALWEE
FOTsAL

Um grande time:

um grande
comandante.

Página20
JU[lMAR '

PIVAlTO
,

.

Demolicão sem
�

data definida
Jazigos verticais no

cemitério do Czerniewia
não devem ser derrubados

até que processo de
desapropriação do terreno

seja concluído. Página 23

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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�
Protesto musical
contra a censura

No dia 11 de novembro de 1971, Chico Bu

arque, Tom Jobim, Edu Lobo, Ruy Guerra e ou

tros artistas são enquadrados na Lei de Segu
rança Nacional, por terem tirado suas músicas
do Festival Internacional da Canção em protes
to contra a censura. Na época, uma parte dos
músicos brasileiros se envolveu nos protestos e

encontrou uma forma, ainda que sutil, de vei
cular as ideias proibidas pela censura.

Entre 1964 e 1985, artistas como Caetano
, Veloso, Chico Buarque, Elis Regina, Milton Nas
cimento e Geraldo Vandré sofreram repressão
por causa da letra de várias canções, que eram

utilizadas como forma de protesto.
Algumas destas músicas ganharam um ca-

Iráter histórico dentro do movimento da MPB

(Música Popular Brasileira). Por outro lado, al- l�
gumas canções eram censuradas apenas por
não condizer com os valores morais da época,
como é o caso de "Como Eu Quero" de Paula
Tolier e Leoni, cuja personagem principal exige
de seu namorado que "tire essa bermuda".

Também é famoso o caso de censura à

canção "Tortura de Amor" de Waldick Soriano,
lançada no auge da repressão. Outro caso co

nhecido de censura por razões não políticas foi
a imposta aAdoniran Barbosa, que compunha
de acordo com o dialeto caipira - ele foi obriga
do a corrigir as letras de suas canções de acor

do com a gramática, caso quisesse gravá-las.
Adoniran preferiu esperar pelo fim da censura

prévia para voltar a gravar.
Uma declaração do presidente Lula tam

bém já foi transformada em uma música dos
Paralamas do Sucesso, intitulada "Luís Iná
cio (300 Picaretas)" e lançada em 1995. A letra
abordava a opinião de Lula de que na Câma
ra haviam "alguns homens honrados e uma

maioria de 300 picaretas".

TRÂNSITO

Mudanças mais antigas
No dia 10 de janeiro de 1976, o jornal O Correio
do Povo informava o leitor sobre as mudanças
que ocorriam no trânsito naquela época.
Naquela semana,' era a rua Procópio Gomes de
Oliveira que estava recebendo um revestimento
de paralelepípedos, num total de 7.500 m-. A

próxima seria a Guilherme Weege. A intenção
era "embelezar a cidade" para a comemoração
dos 100 anos do município.

A PRIMEIRA CASA
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DIVULGAÇÃO

Lembrai, lembrai,
o cinco de novembro

"1823

Assembleia dissolvida

uma sessão em que todos os

fidalgos estivessem presentes.
Trinta e seis barris de pól

vora foram estocados sob o

prédio, e Guy Fawkes foi esco

lhido para ser o responsável
pela detonação. O problema,
no entanto, é que o grupo avi
sou algumas pessoas de que
deveriam manter distância do
local naquele dia, e a informa

ção acabou chegando aos ouvi
dos do rei. O revolucionário foi

preso, torturado e condenado à
forca por traição e tentativa de
assassinato. O episódio é lem
brado com fogos de artifício na

Inglaterra, todos o.s anos, e foi
mencionado na música "Re
member", de John Lennon, e

em "V de Vingança", quadrinho
de Alan Moore e David Lloyd e

filme de James McTeigue.

PELO MUNDO

No décimo primeiro dia de novem

bro de 1823) Dom Pedro I dissolve a As
sembleia Constituinte e manda prender
José Bonifácio. A dissolução ocorreu,
entre outras coisas, porque o monarca

temia perder o poder. Dos componen
tes da Constituinte, 33 viraram senado
res e 28 foram ministros de Estado, além
de 18 presidentes de províncias,

A reprodução mostra alguns dos conspiradores
da época, participantes do episódio que
resultou na morte de Guy Fawkes

18

Guerra da Tríplice
No dia 11 de novembro de 1864, co

meça a guerra da Tríplice Aliança, que
une o Brasil, a Argentina e o Uruguai
contra o Paraguai. O conflito, que co

meçou com a invasão da província bra
síleira de Mato Grosso pelo exército do

Paraguai, iria durar até 1870. O primeiro
ataque ocorreu após uma intervenção
armada do Brasil no Uruguai, em 1863.

1 3

Adolf Hitler na prisão
Foi em novembro de 1923, neste mes

mo dia, que Adolf Hitler acabou sendo

preso por causa do que ficou conhecido
como o Golpe de Munique. Também co

nhecido como o "Putsch da Cervejaria",
o golpe foi uma tentativa contra o gover
no alemão da Baviera, com a intenção
de tomar o poder em todo o país. Rudolf
Hess foi preso na ocasião.

• " -" ."'. 'i.._ '.' .. _ ..

-' .

.. .., ..
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Uma conspiração que de
veria ter dado certo. É assim

que é considerada por muitos
idealistas a Conspiração de
Pólvora, que ocorreu no dia
5 de novembro de 1605. Na

época, um grupo de católicos

ingleses planejava assassinar
o rei Jaime I e grande parte
da aristocracia protestante,
baseados principalmente no

tratamento diferenciado que
as religiões recebiam dos go
vernantes na época.

O estopim da revolta foi

quando a filha do rei Jaime I,
Elisabeth, foi declarada chefe
de Estado mesmo que tivesse

apenas nove anos. A partir de

então, estruturou-se o plano:
sequestrar a criança e incitar
uma revolução, explodindo o

Parlamento do país durante

Disco de Vinil
o disco de vinil, conhecido simplesmente como vinil ou

Long Play (LP), é uma mídia desenvolvida em 1948 para
a reprodução musical que usava um material plástico
chamado vinil. Com o surgimento do Lp, tornavam-se

obsoletos os discos de goma-laca, com 78 rotações.

Ao chegar da Enropd, Ernesto Gottlíeb Horst proçurou aSociedade Colonizadora.
Hamburguesa para conseguir se estabelecer. A princípio, êle conseguiu os lotes 801/494 e

802/485 do último "Barracão de Imigrantes", que ficava a 4,5 km do picadão Itapocu L De
sua terra natal, em Dresden (Alemanha), ele trouxe a esposa Hilda Horst - os dois filhos,
Max e Maria, permaneceram na Alemanha. O início da construção da casa foi difícil. A
estrutura em enxaimel, destinada também ao engenho de aguardente e cana de açúcar,
ficou pronta em 1892 - e ainda existia por volta de 19,75, segundo o historiador Emílio da
Silva. Apen��,u;q�l ano depQjs<l� çonst��ão da casa, a"fé\rnuta teria que;:doa�qga�e todos os .

retiaI];pos eqpiJíq's e. bovinos �o§ r.evoiu��oIlátiós federálistâ,s: qW��; pass�va'lfi' pêla:�região� ,

.'
/I.

, ''',. _" '"IJ, ,I. �! " '. "n '�. ,I!, ' " .1,1,. _, ,', _ .

ARQUIVO HISTÓRICO
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA.:FEIRA QU'ARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
Romeo Piazera ;}r;, f

OAB deJaraguá Jorge BmgnQli,
advo!!�d()'

.

do Sul economista I
I, "I'

Mobilidade urbana: planQjamento e improvisação

PÉdo que se

entende das
explicações

técnicas chega-se
à conclusão de
que há recursos

possíveis de
serem buscados

nos órgãos
competentes em

nível federal.
Então, o que falta

é projeto?

.-_ empre que o assunto mobilidade urbana

.....
entra em qualquer pauta de debates há opi
niões diversas.

Sem dúvida este é um assunto com

plexo, ·sob várias alegações: envolve questões
técnicas, mobiliza recursos nem

sempre disponíveis para a execu

ção de projetos, e depende de deci- -

sões de difícil consenso entre todos
os setores envolvidos.

De maneira geral, o que tem sido
visto ao longo de anos, é a improvi
sação na tomada de soluções seja
pontualmente ou numa visão global
da cidade. Considerando o cresci
mento demográfico e a expansão da
frota de veículos e a ausência desde
muito tempo de investimentos em

novos corredores viários que proje
tassem este fluxo, o que se vê hoje é a

perspectiva de um caos que deveria
ter sido visto há algum tempo.

Ainda que se deva levar em conta

o esforço do poder público em bus
car solução com-ajustes aqui e ali em

determinados pontos, o que se tem visto são provi
dências meramente paliativas. Ou o deslocamento de

problemas de um ponto para outro da cidade. Quer
dizer: alivia-se o congestionamento na área central,

mas o acesso a bairros e destes pru;a o centro fica in

suportável-em determinados horários com engarra
famento e uma perda de tempo absurda.

Pelo que se entende das explicações técnicas

chega-se à conclusão de que há recursos possíveis
de serem buscados nos órgãos com

petentes em nível federal. Então, o

que falta é projeto?
Mais uma vez fica a dúvida se

há perspectiva de solução no mé
dio prazo. Para que isto aconteça é

preciso decisão administrativa que
leve em consideração não apenas
a abertura de novas vias e melhoria
das atuais, mas políticas de incentivo
a meios alternativos de locomoção e

principalmente a infraestrutura para
as pessoas usufruírem com seguran
ça e conforto destes recursos.

Portanto, além de ser uma provi
dência de administração que envol
va projetos e recursos, a melhoria da
mobilidade no município passa pela
conscientização de todos. Ao gestor
público cabe buscar a solução técni

ca e implantar as obras necessárias. Caso contrá

rio, em 'uma região que cresce nos níveis atuais, os

problemas vão ser cada vez maiores e chegar a um

ponto muito mais grave

" .

"

SERViÇO

H E

Emp'rego é tema
de palestra na Unerj

Estudantes dos cursos de Administração em

Gestão Empresarial, Marketing e de Comércio Ex
terior da Unerj participam hoje de palestra com

o professor Marciano de Almeida da Cunha, da
PUC-PR. O evento ocorre às 19h, no auditório da

instituição. Na palestra, o professor abordará o

tema "Já somos profissionais Ciborgues? Motiva

ções e reflexões que implicam no desenvolvimen
to da empregabilidade".

(�On/�E�/�O r;À.O
Fujama realiza
ações dia20

A Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Am

biente) promove no próximo dia 20, das 13h30 às

17h, no Parque Malwee, um evento recreativo/
educativo para comemorar os cinco anos da en

tidade. Entre as atrações estão passeios de jeep,
-caiaque duplo e bote, além de voos de parapente.
Haverá ainda exposição dos programas ambien
tais da Fundação e distribuição de mudas de árvo
res frutíferas e floríferas.

BJ,U�t"�i\

Alvorada tem festa
e baile no sábado

A Sociedade Recreativa Alvorada de Iaraguá do
Sul promove neste sábado, dia 13, Festa de Rainha
com baile em parceria COIP. a turma de Adminis

tração 1.6 Uniasselvi Fameg. O baile terá início. às

22h30, com animação da Banda Indexão e Ser

tanejo Universitário com Léo Lima e Banda. In

gressos antecipados a R$ 12, nos seguintes locais:
Posto Mime da Walter Marquardt, Posto Mime Rio

Cerro, Flash Vídeo Locadora e Mime da Barra.

N f�O

Show de bandas
no Curupira amanh�

o Curupira Rock Club, em Guaramirim, re

cebe nesse sábado, dia 13, show com as bandas:
Comando Nuclear (São Paulo), Sodamned (Gua
ramirim), Necronation (Rio Negrinho), The Re

venge (Paranaguá) e Canifraz (Paranaguá). As

apresentações acontecem a partir das 20h. In

gressos somente no local ao custo de R$ 10. In

formações pelo telefone (47) 8402-9408 ou pelo
e-mail baudorockfestival@gmail.com.
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, "CPF e "telefone (" não serão publicados),

WEG INDÚSTRIAS S/A torna público que foi expedida pela FAT
MA a Licença Ambiental de Operação nO 325/2010/GELUR para
extração de saibro e argila, no local denominado de Fazenda Bru
acas (Sertãozinho), Município de Corupá (SC). MIN 28617/CRN -

DNPM nO 815.477/2010.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO

DE SERViÇO PÚBLICO N° 0212010 - PMS
PROCESSO LlCITATÓRIO N°. 176/2010 - PMS
TIPO: TÉCNICA E PREÇO
OBJETO: Outorga de concessão onerosa da "PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO
DO SERViÇO .DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DO
MUNiCíPIO SCHROEDER conforme projeto básico, regulamento dos serviços e

demais anexos que fazem parte integrante do instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 28 de janeiro de 2011 às
08h45min. Abertura do Processo: 28 de janeiro de 2011 às 09h.

local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no site
da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/
fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc ..gov.br.
Schroeder, 12 de Novembro de 2010.

F�lipe Voigt
Prefeito Municipal
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Asfalto é uma

das prioridades
Pavimentação deverá ser maior investimento
CORUPÁ

Mais de RS 27 milhões deverão
ser arrecadados pelo município
em 2011. A previsão está na LOA
(tei Orçamentária Anual), que
deve ser votada pela Câmara
ainda este mês.

de convênios com o governo estadual e

federal, que destinará recursos para in
fraestrutura e habitação.

"Este ano, a arrecadação até outubro

já era de R$ 23 milhões, R$ 5 milhões a

mais que o previsto. Isso ocorreu porque
recebemos recursos de outros convênios,
que não estavam inclusos na LOA envia
da ano passado. Por isso ocorre este au

mento", comenta Glatz.

s secretarias de Educação, Saúde
e Infraestrutura são as maiores

contempladas no projeto. De
cordo com o secretário de Admi

nistração, Sandro Glatz, os principais inves
timentos da Prefeitura deverão ocorrer na

pavimentação de vias em todo o município.
A previsão de 2011 é 50% maior que

o orçamento deste ano. Glatz explica
que o aumento ocorre devido à inclusão

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

"
A arrecadação até outubro
já era de R$ 23 milhões,

R$ 5 milhões a mais que o previsto.
SANDRO GLATZ, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

"

PREVISÃO DE RECEITA
• Gabinete do Prefeito , , R$ 544.000,00
• Secretaria de Administração e Fazenda ; , , ,.:�.R$ 2.64,8.,100,00
• Secretaria Désenvolvimento Rural e Meio Ambiente R$ 727.000�00
• Secretaria de Saúde R$ 3.804.882,00
• Secretaria de Infraestrutura R$ 7.582.242,00
• Secretaria de Educação ; R$ 8.229.876,00
• Secretaria de Assist. Social, Trabalho e Habitação R$ 1.593.600,00
• Encargos Gerais do Município R$ 800.000,00
• Reserva de Contingência c R$ 300.000,00

I

• Fundação Mun. de Esportes, Turismo, Cultura e lazer R$ 600,000,00 ;",

,

• Câmara Municipal :': .. � ,.,: , : ; .. , ': .. � .. , R$ 800.000,00
, ;,

,
. 'ii: '," _. I ""I

PIERO RAGAZZI

Inclusão de convênios com Estado e União projeta
receita 50% maior para 2011, informa Sandro Glatz

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES TAMBÉM SÃO BENEFICIADAS NO PROJETO

Nova Prefeitura
pode vir de
outros convênios

Além dos R$ 27 milhões or

çados, a Prefeitura pretende
conseguir outros recursos para
obras na cidade em 2011. Dois
convênios estão em andamento,
com a expectativa de a verba ser

liberada no primeiro semestre do

próximo ano.

Um dos convênios é o finan
ciamento de R$ 1,1 milhão com

o Badesc para ampliar as obras
de pavimentação de ruas. O ou

tro é um financiamento com o

BNDES, através de um programa
de modernização administrativa
do Ministério das Cidades. Se for
consumado, a Prefeitura pode
rá mudar de sede até o final do
mandato do prefeito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB).

"Nós já temos o terreno para
construir o novo Centro Adminis
trativo do poder público munici

pal. O projeto está encaminhado e

estamos dependendo dos recursos

federais para colocar em prática",
afirma o secretário de Administra

ção Sandro Glatz.

Programa visa aproximar Câmara dos estudantes
MASSARANDUBA de alunos nas sessões ordinárias

Os trabalhos da Câmara de dentro da Casa.

Vereadores dentro das escolas As comunidades e escolas

públicas e nas associações de que participarem do programa
moradores. Este é o objetivo do receberão uma material didá

programa Câmara e Munícipes, tico, contendo informações
uma proposta do-vereador Mau-. sobre o funcionamento do sis
ro Bramorski (BEM) aprovada tema político municipal, como

por unanimidade
.

no plenário às atribuições de cada poder, as

esta semana. Com inspiração funções dos vereadores, os pro
no Câmara.com Você, de Iara- cessos de tramitação de uma lei

guá do Sul, o projeto do. verea- e' "os direitos de cada cidadão
dor visa a aproximação dos es- " perante a política.
tudantes e da comunidade tia Junto à apostila didática, a

vida política da cidade. Câmara entregará também ma-

De acordo com o projeto, a . teriais de campanha, incentivan

Mesa Diretora da Câmara defi- do o voto consciente e o exercí
nirá uma equipe do Legislativo cio da cidadania. Por se tratar de

para coordenar o programa, que um projeto de decreto legislatí-
.

incluirá sessões itinerantes em vo, o documento não precisa da Mauro Bramorski quer a

escolas e' associações de mora- sanção do prefeito para entrar população participando
dores, assim como aparticipação em 'vígor. A intenção � ,iniciar O�tt"l�� .,f)"� ' .. �".�\

" ��R�j�ic�,çI,é}sjsI�.�A•.::_

trabalhos a partir de fevereiro ou

março de 2011.

ARQUIVO OCP

As sessões itinerantes
são R;ermitidas pelo

,,' Regime'nto I'nterno,
mas não ocorrem.

"Precisamos nos aproximar
mais da comsnídade. As ses

sões ítinerantes'sãopermitídas
. pelo Regimento Interno,' mas

""não ocorrem. Quanto aos es

tudantes, temos que aprimorar
a educação política na cidade",
comenta Bramorski.
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Instalações '�létricas exigem aparelhos adequados e

", profissionais qualificados para evitar acidentes

a hora de construir ou reformar a

casa, é preciso ter-atenção espe
cial com as instalações elétricas.
Se mal projetadas, elas podem se

tornar um verdadeiro risco para a

família.; ��' ",
Planejar e executar uma instalação elétri

ca segura não é complicado e hem tão custo

so quanto muitos podem imaginar - seja em

instalações novas ou antigas. Inicialmente, é

preciso contratar um profissional capacita
do para executar a tarefa e utilizar produtos
fabricados segundo as normas técnicas vi

gentes no país.
Para amenizar o risco de choques elétri

cos, alguns.componentes não podem faltar,
como o fio 'terra - proteção básica e essen

cial contra choques elétricos; DRs (Disposi
tivos Diferenciais Residuais), que interrom

pem a, alimentação do sistema elétrico em

caso de fuga de corrente; DPS (Dispositivo
de Proteção contra Surtos Elétricos), que
evitam. a. �4�i�ada de eletrodomésticos
quando dcorre excesso de voltagem ou des

cargas atmosféricas (raios); e tomadas 2P+T

(com:dqis t\olQs"e mais o contato para o fio
terra) :�q.4êtdê�� ser instaladas em imóveis
novQs _ottJ;i��'r�formas dos usados. Os DRs e

Q:I;>S são ,QDiiga;tórios por lei em áreas úmi
das, para'queio local fique protegido. Além
disso, o quâdrõ'de luz ou caixa de força deve

conter fusíveis ou disjuntores que interrom
pem a energia nos casos de curto-circuito
ou sobrecargas. Por isso, é importante saber
onde ficam e como funcionam para desligá
los em caso de emergência.

Em instalações elétricas mal feitas, no

caso de sobrecargas, a energia poderá não
ser interrompida, os aparelhos podem ser

queimados e um incêndio iniciado. Deve

se, então, desligar os aparelhos e, em seguí-:
da, a chave geral.

Instalações elétricas mal
feitas podem provocar

curtos-circuitos

o
,�

�
:::>
>
zs

I
Desejo Sob Medida

f , •••• I ...... " " " " \ •

Rua Pref. Engelbert àechsler (BR 280), na 8500 • Nereu Ramos • Jaraguá do Sul

(47) 3276-0005 www.projemoveis.ind.br
"

.

Rua: Bernardo Dormbusch, 1611 f sala 01

Jaraguá do Sul
www.inoovar.com.br

(47) 3370-6484

Iluminando seus melhores momentos
.
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�
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CEPCIONE
I\.

:GANCIA
1\e s� s diívid.as sobre instalação de portas pivotantes

te :�âiba quais os modelos disponíveis no mercado
,;;. ·�;��C '���} >J "�,;+:'

leg�t�<:�:,,!'m!�tã ::�lvotante tem
.

m;iU;éátlq :naila . vez mais pre
sença 'nas eninidas de casas e

apartamentos.
� ,

, "
, Nesse sistema, a folha gira

éril:torno dê um eixo vertical,
garantindo ao 'ambiente algumas vanta

gens'em.relação à estética e ao espaço.
Paré{tirar suas dúvidas sobre portas pi
votantes, conversamos com a equipe da
l?orttoni\tom�cia1, :�mpresa jaraguaen-

. se especializada em portas. O objetivo é

ajudar você a entender como esta opção
funciona e de que forma ela pode se in

tegrar com harmonia à decoração.

- Quais as vantagens do uso de por
tas pívotantest

- As vantagens do uso deste tipo de
porta, além. da modernidade e do requin
te, é a economia de espaço, já que parte
da folha se projeta para fora; a melhora
da estética, pois as ferragens ficam escon

didas; a' possibilidade de optar por portas
maiores e mais pesadas.e a variedade tan

to de materiais, como também de tipos de

puxadores.
.

-

.

" �.>::

- Para. que tipo de ambiente ela é
mais indicada?

- Pode ser usada em ambientes in
ternos ou externos, desde que sejam
amplos, pois normalmente é uma porta
mais larga emais alta que o padrão.

- Qual o tamanho padrão?
- Com o batente, a porta de tamanho

padrão tem2,10 x 2,15, enquanto a dife
renciada tem 2,40 ou 2,50 de altura. Se a

pessoa não quiser uma porta tão grande
ela pode optar por fazer uma bandeira e

a folha em tamanho normal. A bandeira
-

é um caixilho fixo ou móvel, situado na

parte superior das portas. Ela favorece a

iluminação e ventilação dos ambientes.

Modelo está marcando cada vez mais

presença nas entradas de casas e

apartamentos, garantindo beleza e

elegância ao ambiente

- Quanto custa?
- Algumas têm apenas uma folha e

. por isso custam mais baratas, a partir
de R$ 200. Os modelos com duas folhas,
ideais para residências com entrada am

pla, podem vir com vidros, para aumen-

\, FLORISA
;W

"Sempre presente nas

emoções da sua vida"

Confira
nossas

opções de

decorações
natalinas!

tar a luminosidade, ou com grades. São
màis clássicas e também mais caras, os

modelos custam a partir de R$ 1,5 miL

- Como a porta é fixada?
- Através do método pivotante, que

fica imperceptível porque as peças são fi
xadas na parte superior e inferior da por
ta. O pivotante é c.onstituído de quatro
peças. Uma bucha e um pino com rola
mento que é fixado na parte de baixo da

porta, que é para sustentar o peso e fazer
com que ela abra e feche sem o mínimo
de esforço. Outro conjunto é uma bucha
e outro pino que são fixados ria parte de
cima e servem somente de guias.

. ,

- Como projetar a porta com sistema

pívotantet
- Considere que ela deve ter, no míni

mo, 0,80 de largura e 2,10 de altura. Aten

ção: os pivôs 'devem estar a uma distância
tal do batente que sobrem 0,90 para a

abertura.

- Quantos centímetros a porta pivo
tante vem para fora ao ser aberta?

- Essa distância varia de acordo com s

instalação dos pinos. O padrão de insta

lação fica entre cinco e sete centímetros.

- Qual tipo de puxador é indicado?
- Normalmente as portas pivotantes

têm um puxador de um metro, feito em

aço cromado, o que a deixa mais impo-
nente e elegante.

.

1 ;( �; .'
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FOTOS DIVULGAÇÃO

Principal vantagem da porta pivotante é a

estética, já que as ferragens ficam escondidas
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Piscinas de fibra de vidro vêm em

formatos pré-p"oldados e devem
.

ser escolhidas de acordo com o

espaço disponível em casa

,

EACARA
Rápida instalação, maior durabilidade e ç:usto mais acessível

são as principais vantagens da piscina de fibra de vidro

erão é sinônimo de relaxamen
to, diversão, férias, praia e... pis
cina. 'Porém, mesmo antes da
estação estrear oficialmente, o

calor já se faz presente e você
lembrou da,promessa feita no

último ano de instalar uma piscina em

casa. Se este é o seu desejo, saiba que ain
da é possível realizá-lo. Se o tempo está
curto e o orçamento não é tão alto assim,

a piscina de fibra é uma solução ágil e

acessível para incrementar o quintal de
casa antes da chegada do verão.

.
De acordo com Mário Reiser, funcio

nário da Igui Piscinas, as piscinas de fibra
de vidro vêm em formatos pré-moldados
e devem ser escolhidas de acordo com o

,
espaço disponível em casa. Entre as van

tagens desta opção está o custo, mais
barato do que outros tipos de piscina, e

a durabilidade. Na Igui, a garantia da es- juntas. Dessa forma, nos últimos anos,
trutura em fibra de vidro é de 15 anos.

.

o material também tem sido usado para
liA estrutura de uma piscina de vidro forrar piscinas de superfície ou píscinas

pode ser usada durante muitos anos sem de vinil e pastilha enterradas.
ser danificada ou precisar de obras de re- Conforme Reiser, o prazo de entrega
paração", destacou. Além disso, como a pode variar a partir de dez dias, conforme a

fibra de vidro é um material flexível, re- disponibilidade dapiscina e o local. Já o pre
sjsteI�Je e cle fácil manutenção, é perfeita ço yai depender do tamanho da peça. A Igui,
também p�amóldàrpi��iÍ1aS'd�o�o's-us ' por exemplo, oferece quatro opções de pis
tamanhos e modelos, sem emendas ou cinas: compacta, média, grande e especial.

Se o seu desejo é ter uma piscina para
curtir o verão, ainda dá tempo: rapidez na

instalação é uma das principais vantagens
da estrutura em fibra de vidro
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Mais forte e resistente a fissuras em relação a

outros tipos de material, revestimento em fibra
_

.... _.

dura mais tempo e não necessita c:{e obras .:

de melhorias, repara�o�ou suljstituiçáo,
. :

. .
-

- .

'<�?_;-�:' ;/�� �::���it�

..

". !.

LIGUE

·47 3373-0444 píscinas em

fibra mais

respeitada
no mundo .

-
.

BR 280 I Trevo acesso a Guaramirim
_

• •

www�lgul.WS
• ,..l,.,. ..

....
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Técnica chinesa busca harmonizar ambiente através
das cores, e da correta disposição dos objetos

Peng shui é uma técnica de harmonização
de ambientes criada há mais de dois mil
anos pelos chineses.

Os asiáticos acreditam que, a partir do
cuidado das disposições de determinados

,

objetos dentro de casa, é possível garantir
uma vida mais saudável e harmoniosa aos morado
res. Um dos elementos importantes no conceito de

Feng shui são as cores.

"Cada cor pode passar um tipo de energia diferen
te, interferindo no espaço onde foi colocada", explica
o arquiteto Renato Escobar. Segundo ele, a sabedoria
chinesa também abrange outros elementos da casa,
como espelhos, a quantidade de objetos eletrônicos e

até mesmo a disposição deles.
.

De acordo com Escobar, é importante que o am

biente seja propício ao descanso e que os elementos

que estejam dentro dele sirvam de forma adequada
a esta finalidade. Um dos maiores problemas encon

trados hoje na decoração das residências, segundo

o arquiteto, é o uso errôneo das cores e o excesso de

objetos eletrônicos no quarto - o que pode trazer sen

sações desagradáveis ao espaço e aos habitantes. "O
uso errado dos elementos pode obstruir as atividades
neurais e interferír no sono, causando cansaço ao

acordar. Em alguns casos, pode até mesmo ativar o

desenvolvimento de certas doenças", destaca
Em relação aos eletroeletrônicos, Escobar diz que é

importante retirá-los da tomada ao dormir. Também é
indicado afastar, ao máximo, celulares e rádios-relógio
da cabeça da pessoa na cama, para evitar desconfortos
vibracionais negativos. Ele defende urna distância de,
no mínimo, um metro e meio entre ornorador e os apa
relhos para garantirurn sono urn pouco mais tranquilo. ,

"O tempo todo interagimos com energias libera-'
das de aparelhos elétricos; computadores,'microon
das, ondas de rádio, entre outras. As principais são
as energias telúricas, que são vibrações emitidas pelo
solo, e também liberadas por nós mesmos, através de
nossos pensamentos e sentimentos", afirma.

DICllSftARA,DEce_ O O�
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• Evi�. o eXcesso dê objetos eletrônicos próximo à ·casohajaespelhosrefletindoacamaeseumamí-
cama, comoteíeãsores, rádios e computadores. O ex- ni,ma ré§tia de luz entrar no dorrhitório, ela tende a se-

.

cesso dêeleníeídade pode gerar sono amtado; refi.eti(fio ..�pe1ho e, assim, atlngifdiretarnente a pes- .... o"

• Oidealé, 1:1e qbanheíro da suífep�iIpàneça co� .... Soâd�!tada,<criando � nio�fltó quetendeagerCli',
ª pOr,1:ilff;(ç. ". )anheiro possui �nei� )tq���áS, ., soBre' em quem estí ;;. '.'

.

. no, Para que
çãõe O dQPPt,;'Qénergia de de�cans9 .. ld�.�é Ôlân-
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···i��
.. i ••..•••.

P�jfi� nessa �9Sih
.

..... .

'é���á-loa94gr.; M
ter estas au� ên�rgias sempre separad� pará evitara mir.ÔÜqtiliZar uma cortina plecªUl I quê não deíxêen-
sensação de.cansaço ao acordar;

,

trar noepIDodo nenhum fêixe'déluz externa

ção. Em excesso, podem trazer

depressão e ansiedade.

• Laranja - Em pequenas do
ses, estimula os sentidos, a cria
tividade e a comunicação. Bom

para áreas da casa que quer se

estimular o diálogo, como sala
de visitas, de jantar e cozinhas.
Em excesso, pode provocar con

versas demais e até rebeldia.

• Vermelho - Ativa e estimula
as áreas de relacionamento afe
tivo, sucesso, autoestima, fama
e prosperidade. Deve ser usado
com muito cuidado e em peque
nas doses, pois é uma cor exci
tante e estimulante. No quarto de
casal, ativa a sexualidade. Na sala
ou cozinha, estimula o apetite e a

fala. Em excesso, provoca brigas,
confusões e explosões de humor.

• Azul - Cor calmante, -traz

tranquilidade aos ambientes.
Deve-se tomar muito cuidado
emlocais cujas paredes são pin
tadas de azul claro, pois pode
provocar sono em excesso. Já,
para quem é muito agitado, é
uma boa opção.

INFLUÊNCIA DAS CORES
• Branco - é uma cor neutra,

que pode ser usada em qualquer
, ambiente. Muito cuidado quan

do o branco aparece em dema
sia em um ambiente, pois passa
sensação de infinito, frieza, vazio
e hostilidade. Deve-se quebrar o

branco com quadros e móveis
bem coloridos.

• Preto e cinza - Dependendo
da superfície a serem aplicados,
são opressivos e depressivos. Em

geral, são usados em pequenos
detalhes na casa.

• Verde - Cor neutra que re

presenta o elemento madeira.
Muito cuidado em usar a cor ver

de em locais que predomina o

vermelho, pois teremos um local
muito quente. Deve-se usar nos

banheiros para elevar a energia
deste local. Para casas que abri

gam pessoas com problemas de
saúde, é uma ótima opção. .

• Lilás e violeta - Trazem

tranquilidade, sossego e calma.
Estimulam a espiritualidade.
Nas casas, devem ser aplicados
em locais de meditação e ora-
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QUÊ'NIRA
POLTRONA

Não dá vontade de fechar
essa poltrona e carregá-la para
a sua próxima viagem? Esse
é o e�eito que causa a cole

ç�9: ..S\ptc�e Chair: da fábrica
deJm0vels de design Recrea-

. . 1
te, conhecida por dar outros

usos para objetos já defasados,
estragados ou sem nenhuma
utilidade. A responsável por
essa reciclagem vintage é a

designer sul-africana' Katie

Thompson que, nessa cole

ção, colocou em prática a ideia
de aproveitar uma mala velha
e sem uso para transformá-la

em uma poltrona única, des-

M

.

.

<' :' ;. :I'>,,:!;
-�. �. 1.

'�1 .

", ,�.�,,'ff ,álgwn'� clicas p�a deixar
1 �

zcasa mais bonita, prática e
"jO ofl'

dentrQ!ega�:l�pdências da moda,
. ': '.J1r ��f.�:i-� " ..;

. :i"

;,
,

ECOLOGICAMENTE CORRETO
o pensamento sustentável vem se tornando cada

vez mais presente em instituições no mundo inteiro.
Com esse pensamento nasceu a linhaWelf, com produ
tos feitos em bambu para embelezar a casa e, ao mesmo

tempo, motivar o consumo de materiais mais ecológi
cos. Os produtos em bambu da linha Welf são confec
cionados com a mais alta tecnologia. Além de ser mais
resistente e leve, a fibra longa do bambu permite ser

moldada e o resultado são peças com design moderno,
práticas para a rotina de casa e excelentes para presen
tear. A linha Welf pode ser encontrada na Casa & Cia
Presentes. Outras informações no telefone: 3274-8447
ou site www.welf.com.br.

( .
'

.�.. .. ",
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colada e linda!
O mais legal é que as peças são exclusivas,

já que a matéria prima - uma mala antiga e es

tragada - nunca é exatamente igual. Os esto

fados são de linho, as pernas são feitas de ma-

o deira e a estrutura interna é de aço reforçado.
As encomendas podem ser feitas pelo e-mail
katie@recriate.za.net.

ALTO CONTRASTE
Grafismos e estampas vêm sendo muito

utilizados na decoração dos ambientes. Se-'

guindo essa tendência, a Tarkett Fademac, lí
der na fabricação de revestimentos vinílicos,
desenvolveu Imagine Graph, que traz o gra
fismo e estamparia em alto contraste. A linha
é indicada para locais com conceito atual e

circulação leve. Além do apelo estético, os seis
modelos da linha são antialérgicos, térmicos,
não escorregam e absorvem os ruídos das pas
sadas, garantindo às pessoas mais segurança
e um ambiente mais confortável e silencioso.
Outras informações: www.fademac.com.br.

, ,

- � • .. ... .........,.. I ...,............

CLÁSSICO
PERSONIILIZIIDO

Com sua prática estrutura do
brável e portátil, a cadeira Diretor é
uma daquelas peças de mobiliário
que' alcançam o status de "clássíco
do design", graças a sua longevida
de e popularidade. O modelo da
Butzke ganha novas opções de re

vestimento, permitindo múltiplas
combinações entre assentos e en

costas, que podem ser lisos, listra
dos e florais em diversas tonalida
des,

.

todos resistentes à umidade e

ao desbotamento. Produzido com

eucalipto de reflorestamento - cer

tificado com o selo FSC -, o mode
lo, que ganhou fama nos sets de

filmagem das produções de' cine- .

ma, hoje se presta às mais variadas
finalidades, compondo ambientes

. em áreas externas e internas, com

conforto e personalidade. Mais in

, formações pelo (47) 3312-4030.

I
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C SICOS
,.,

DADECORAÇA
Veja algumas peças clássicas que todas as casas

deveriam ter, segundo especialistas .

s clássicos são sempre
clássicos. Resistentes,
duradouros, intem

porais, adaptam-se

facilmente de uma

decoração para outra,
passam de geração em geração e

de casa para casa, sem perder a

beleza. Conheça dez peças deco
rativas em que vale a pena inves
tir. Elas deixam a casa linda!

FOTOS DIVULGAÇÃO

Saber dispor os elementos
nos diversos ambientes da
casa garante uma decoração

.

confortável e harmoniosa

.. '

> • >

.!U....... .
ste pode de '., . paço

e dar-lhe nova vida. Além de serVirdeâivi
são entre áinbíentes, empresta Um toque\..

.....

de conforto ao espaço, protege o chão

VASO.Da CRISTAL e disfarça os.iuídos. É importante. que a

IJll!;i�o de cristal de traçq�'��pl�s e
..

'

peç�4�ej� ,�� qualidade e fácil �e;wmpar,
"'� �.:�

.', ..

ser .garahl:iIl(iol��ed�bilida
.

•

píasf
..

' < '" ....••.. pode ser dispôst 0, mo ..
,o 'EM AÇO íNC)�

.

comarrâhjÕ�florais,coleçõesd.e·bonchas, Adquirir um 'bom faqueiro em aço
centros çle Natâl ou Páscoa .: enfim, é uma inox é um Ótimo investimento, por causa

peça que pode ser usada o ano inteiro, em da- beleza e durabilidade. Entre os clãs-

qualqu:tocasião.
.

sicos e os ultramodemos, é sempre boa
c ideia esçolIi�� um "meio te�o"tqll seja,

, �ç!i$ �OlVO"T.f\.S tiro ,99�j . > me servirá tanto �.àra;o�à-.
'.

Já. que passamos um térçodanossa siõesêasua!scomoformais,
....

vida dermindo, então que seja emlençóis
. suaves e confortáveis. Além do bem-estar LUMlNÁIdA. DE PÉ

que proporciona,
.

a roupa de cama faz
parte da decoração do quarto. Por isso é

importante investir em conjuntos com

maior durabilidade, mesmo que seja pre
ciso pagar mais caro.

JOCO DE JANTAR BRANCO
Quadrado ou redondo, liso OU com

pequenos motivos, o jogo de jantar bran
co fica sempre bem e tem a versatilidade
de podei ser conjugado com to�q o tipo
de louçat'garantindo diferentes (30lV-bin�
ções, AléPi !llsso, são sempre mais fáceis
de repor, no caso alguma peça se quebrar.

As luzes de teto ou de mesa nemsem

pre são suficientes para iluminar determi
nado espaço ou ambiente. Por isso uma
luminária de pé é uma peça chave para'
quenínguém fique às escuras. Os'díversos
modelos disponíveis no mercado vão des
de os.formatos mais contemporâneos aos

mais clássicos e discretos.

OBRAS DE ARTE
,

Escolher, adquirir e edbír uma obra de
arte originaI é urp. momento dê urgqIho e

de satísfaçãopára qualquer pessoa Aléin de
embelezar à casa, obras de arte são investi
mentos quesõ valorizam com o tempo.

COP�� DE CRISTAL
•

POLTRONA
..'

. ell!O chave em qualquer-de-
.

cilmenteJnte ox-; em

C370-f101
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uas semanas depois da última. viagem, o

prefeito Luiz Carlos Tamanínl LPIVJDB)
voltou a Brasília. Ontem e na quarta-feira,
se reuniu com o deputado federal Mauro

Mariani, do mesmo partido, para pedir a interfer
ência do parlamentar junto ao governo federal para
liberação de recursos já aprovados. Os projetos tra

tam da recuperação dos estragos causados pelas
chuvas ocorridas em abril deste ano e a construção
de um condomínio habitacional popular, benefici-

Despedida
A senadora Niura Demarchi (PSDBl encerrou

sua estada na Casa, na última quarta-feira, cel
ebrando a "vitória de Raimundo Colombo (DEM)
para o governo do Estado em primeiro turno. O
democrata é o titular da vaga, que será ocupada
pelo primeiro suplente Casildo Maldaner (PMDB).
No discurso de despedida, recebeu várias mani

festações de apoio, com elogios à relatoria do

projeto que elevou Anita Garibaldi à categoria de
heroína nacional.

P cer'ia
Prefeito Nilson .Bylaardt

(PMDB) recebeu ontem a vis
ita dodeputado estadual elei

to, Carlos Chiodini (PMDB).
"

Conversaram sobre projetos
para o desenvolvimento de

Guaramirim, e agendaram
visitas ao Badesc (Agência de
Fomento de Santa Catarina),
sobre recursos para obras de

pavimentação, e também à

Celesc, para tratar de melho
rias no fornecimento de ener

gia para novas indústrias.

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 12 de novembro de 2010 Política 5

ca roli na@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

ando 30 famílias afetadas pelas ocorrências.
O orçamento da União para 2011 também en

trou na pauta, uma vez que o momento é definir
as emendas parlamentares a serem apresentadas.
"Vou brigar para conseguir recursos que venham
a atender diretamente às necessidades dos mu

nicípios'" declarou Mariani, que se comprometeu
com Tamanini em atuar junto aos Ministérios das
Cidades e da Integração Nacional para que os pro
jetos de Corupá sejam contemplados e executados.

Pois é
Alvo de processo que apura a escolaridade

e veracidade da declaração de alfabetização à

Justiça Eleitoral, o deputado federal eleito Fran
cisco Everardo Oliveira Silva compareceu ontem

em audiência no TRE de São Paulo. Tiririca leu e

escreveu, disse o presidente do tribunal, desem

bargados Walter Guilherme. O que não significa
da nada além disso, ou seja, no desempenho do
mandato avalizado com o voto de mais de um mil
hão e 300 mil eleitores.

DIVULGAÇÃO

BR-280
A Prefeitura de Guaramirim disponibilizou em

seu site um vídeo em três dimensões sobre a dupli
cação da BR-280. Uma projeção virtual de como

será o novo traçado da rodovia, no trajeto de 71,S
quilômetros, de São Francisco a Iaraguá do Sul.
Nele, é possível acompanhar como deve ser o

início do contorno do município, na interseção
com SC-413. e SC-416, passando pela ponte sobre
o Rio Itapocuzinho e bairros de Jaraguá do Sul,
e encerrando na ponte sobre o Rio Itapocu. Ele
está acessível www.guaramirim.sc.gov.br. no link
TV Guaramirim.

.
'

Palestra
Especialista na área tributária, o ex-governador do Rio Gran

de do Sul, Germano Rigotto, estará em Jaraguá do Sul na próxima
quarta- feira. A convite da Abimaq (Associação Brasileira da Indús
tria de Máquinas e Equipamentos), faráuma análise do futuro do
cenário político e econômico do país. O evento ocorre no Centro

Empresarial, a partir das 8h30.

PIERO RAGAZZI

FALA Aí!

,
Uma nova sede

ajuda a melhorar
o serviço público

também.
PRESIDENTE DA CÂMARA

DE VEREADORES DE
MASSARANDUBA, INÁCIO

BESEN (PMD8), SOBRE
PROJETO DO LEGISLATIVO,
QUE HOJE FUNCIONA EM
PRÉDIO DA PREFEITURA

r ""

o o
r

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

.. Horário atendimento 81t às 12h e 13h às 17h30

www.ocorreiodopovo.com.br
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Considerações ·sobre
imortalidade

"-e eu pudesse fazer uma

.....pergunta a Ghandi talvez

questionasse como ele
......conseguiu não corromper

.

suas ideias e as manter firme até
o final de sua vida para se tomar
o homem que foi. Ou ainda se foi
dura a jornada que ele percorreu.
Ainda que a luta que ele tenha tra

vado e a bandeira que .ele hasteou
durante grande parte de sua vida
não tenha surtido, de um modo

geral, um efeito devastador de mu-
f'

dança no comportamento huma-
no, o fato de ser lembrado como

pacifista faz toda a diferença.
Não sei se a palavra é a corre

ta para definir o sentimento, mas

o orgulho de ter feito a sua parte.
.

Sempre que penso no quanto o

ser humano é insensível e cruel
me dou conta de que faço parte
de uma minoria que se preocu
pa e que quer o bem de todos.

Ghandi, Madre Tereza de Calcu
tá, Martin Luther King... No en

tanto, é certo que houve muitos
-

outros nomes além desses, -que
de certa forma me acompanham
nessa jornada. Não me enten

dam mal, por favor, não que eu

seja tão genial ou corajosa quan-
. to essas pessoas foram. Não que

ro me comparar a elas. Apenas
penso que de certa forma tenho

algo em comum. O desejo de
bem querer. Esperança de um

mundo melhor. Fé nas pessoas.
Talvez não o suficiente para fa
zer alguma coisa como elas fize
ram. Mas gosto de pensar que se

algum dia a oportunidade apa
recesse eu aceitaria o desafio,
E seria lembrada como eles são
lembrados. Nomes insolúveis na

história da humanidade.

Fabricia da Silva, auxiliarde vendas

Luz para todos é
ação prioritária

-- oi correta a decisão do
Governo Federal de pror
rogar, até dezembro de
2011, o prazo de execução

do "Luz para Todos" - Programa
Nacional de Universalização do
Acesso e Uso da Energia Elétrica.

O mapa da exclusão elétrica
no Brasil, segundo o Ministério
de Minas e Energia, revelava

que as famílias sem acesso à
eletricidade eram de baixa ren

da e viviam majoritariamente
nas localidades de menor IDH

(Índice de Desenvolvimen
to Humano). Por iss9,._enten-

demos que a iniciativa tenha

significativo potencial como

estímuladora do progresso ISO
cíoeconômico, contribuindo

para a redução da pobreza e au

mento da renda familiar.

Exemplo da importância do
"Luz para Todos" verifica-se no

. Acre. No Estado, até setembro úl
timo, a iniciativa já havia levado
o acesso gratuito à energia elétri
ca para 36.492 famílias, benefi
ciando mais de 182 mil pessoas.

João Francisco Salomão,
presidente da Federação das
Indústrias do Estado ao Acre

•. • :J._

é complicado e que os problemas não serão re

solvidos com algumas poucas medidas. No en

tanto, também não é possível admitir que a Pre
feitura não disponha de ferramentas .modernas
para fazer as simulações necessárias, evitando

complicar ainda mais a vida de quem circula
diariamente pelas ruas.

- Alterações de sentido, mesmo que melhorem
o fluxo em alguns trechos, são apenas paliativas

se considerarmos o porte de
nossa cidade. Basta lembrar

que, a cada mês, o município
recebe cerca de 600 novos ve

ículos e que a frota cresce ex

pressivos 10% ao ano.

Se a administração munici

paI tem mesmo a intenção de
melhorar a mobilidade urbana,
é preciso se apressar para colo- .

car em prática a construção de

pontes, viadutos e ruas previs
tas rio plano de governo. Também é necessário
cobrar da concessionária' de transporte coleti
vo um serviço transparente e de qualidade, que
atenda de fato às necessidades dos cidadãos.
Sem agilidade, pode ser tarde demais para que
o trânsito do município vença os investimentos

inexpressivos realizados nas últimas décadas .

EOrTORIAL

Transtorno nas ruas

Testes.
Simulações. E um trocá-troca de

sentidos jamais experimentado antes

nas ruas jaraguaenses. Nos últimos dias,
muito mais do que ver as tentativas .de

fazer o trânsito. fluir melhor - algumas delas
frustradas -, os motoristas têm sentido na pele
os efeitos das mudanças. Muitos já não sabem

qual trajeto fazer entre a casa e O trabalho. Ou
tros ficam na dúvida se o sentido do trecho onde
está passando hoje permanece
igual ou irá mudar até ama

nhã... enfim, vivem a indeseja
da sensação de não saber como

e para onde se vai.

Ontem, . vários motoristas

que trafegaram pelas ruas Ma
rechal Deodoro da Fonseca,
João Januário Ayroso, Olívio

Domingos Brugnago e Walter

Marquardt se sentiram, lite
ralmente, perdidos. Foram

surpreendidos por uma nova mudança no tre

cho, a terceira em três dias, aplicada poucas
horas depois de ser decidida pela Prefeitura.

Ações como esta deixam no ar a pergunta se,
de fato, a Prefeitura planejou as mudanças da
maneira adequada.

É compreensível que o trânsito do município

OOLErTOR

A má política educacional
....processo de descentralização de serviços cidades do nosso Estado.

prestados pela União e Estado para os mu- Acusar os órgãos municipais de responsáveis
nicípios no que tange suprir as diversas, pode ser uma das injustiças e prêmios que os

...... demandas da sociedade não é novidade. gestores receberão devido à política educacio

Principalmente para os administradores públicos .
nal de gestão 'realizada pelo Estado. Torna-se fá

que se deparam em volta de demandas sociais cil passar a responsabilidade da educação para o

muitas vezes inesgotáveis. A oferta garantida por município e os pais,
lei não auxilia na questão da arre- Os problemas adquiridos com

cadação de recursos para que os , , a falta de vagas nas escolas deixam

municípios possam ingerir despe- -

os administradores, municipais
sas que seriam de dever.da União Educação, direito assustados, mas, com certeza, as

e principalmente do Estado. Pelo de todos, dever famílias dos alunos prejudicados
contrário, obriga os municípios a

. do Estado. devem estar simplesmente apa-
utilizarem cotas mínimas de seu

Assegurado pela
varadas. A falta de respostas faz

orçamento como forma de asse- nascer insegurança e desespero,
gurar aos cidadãos o cumprimen- Constituição, pois a educação possui como ob-
to das leis e passando totalmente desrespeitado jetivo o pleno desenvolvimento

- a responsabilidade para os gesto- pelo Estado. do aluno, o exercício da cidadania
res

mun�'cipais. , ,
.

e garantir seu futuro no mercado

Hoje estamos acompanhan-
�

de trabalho.
do o colap o.que poderá ocorrer -na educação É de suma importância que nesse momento

catarínense devido à má elaboração e imple- saibamos de quem cobrar ações, pois muitas au

mentação de políticas públicas e sua descentra - tras políticas públicas educacionais, ou não, estão

lização nas responsabilidades. no bojo do processo político em nosso Estado.
A falta de salas para suprir as demandas Educação, direito de todos, dever do Estado.

de alunos para o segundo ano não é privilégio Assegurado pela Constituição, desrespeitado
apenas de Guaramirim. Podemos acompanhar pelo Estado.
através da mídia que, na cidade de Joinville, o

constrangimento dos pais não se diverge muito
de nossa cidade. E com toda certeza de muitas

Luis A. Chiodini, professor da rede
municipal de ensino de Guaramirim e mestrando

de Gestão de Políticas Públicas da Univali
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Seguem obras de pavimentação
Mais de' R$ 6 milhões são investidos em asfalto. Outros R$ 15 milhões devem ser liberados ao setor

JARAGUÁ DO SUL

O pesadelo de conviver
com lama, poeira a
buracos está tendo fim
para muitos moradores de
Jaraguá do Sul.
/

--Inue a Secretaria de Obras se

gue com os trabalhos de pa
vimentação em vias de loca

......IU·dades como Estrada Nova,
Barra do Rio Cerro, João Pessoa,
Czemiewicz, Amizade, Centenário e

Tifa Martins.
As obras já foram concluídas e,

portanto, já estão pavimentadas
as seguintes vias: Jefferson Macha

do, Urubici, JorgeVerbinen, Alvino

Stein, Christina Adriana Pereira,
Francisco Stinghen, Paulo Eggert e

Fritz Setter. Já nas ruas Alvin Car
los Krüger, Frida Piske Krueger,
Bruno Friedel, Tereza Marli Floria

no, Carla SchreinerVerbinen, Ade
lina Klein Ehlert e Olinda Rosa, de
acordo com o secretário da pasta,
Valdir Bordin, as obras ainda es

tão sendo executadas e a previsão
de conclusão depende, já que as

chuvas podem atrasar o proces
so. O secretário garante ainda

que estão em fase de elaboração
de projeto, para depois recebe-

rem asfalto, as ruas Richard Vier

gutz e Padre Aloísio Boeing.
. No total, serão mais de R$ 6 mi

lhões, recursos liberados através do

Badesc, investidos em mais de R$ 70
mil m2 de área, A rua JorgeVerbinen

registrou o maior orçamento, com

mais de R$ 411,1 mil. Já o valor das
obras na Francisco Stinghen ficou
em tomo dos R$ 77 mil.

Outro convênio já firmado entre

Prefeitura e governo do Estado, via
financiamento também do Badesc,
garante ao município o repasse de
R$1 5 milhões que também serão

investidos na melhoria da infraes
trutura da cidade, incluindo obras
de pavimentação. Bordin, porém,
não revela ainda as ruas que devem
ser contempladas com as obras.

No orçamento da Prefeitura

para o ano de 2011 estão previs
tos ainda investimentos de cerca

de R$ 49 milhões em obras de in
fraestrutura.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Na rua

Jefferson
Machado, no

bairro estrada
Nova, obra de
pavimentação
foi concluída

PIERO RAGAZZI
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Até ontem, cerca de 500 benefícios foram liberados aos atingidos pelas chuvas de abril deste ano

Mutirão termina.
nesta sexta-feira

Hoje é o último dia do muti
rão para liberação do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) aos atingidos pelas en

xurradas de abril deste ano. Os
atendimentos acontecem. das
8h30 às l lh e das 13h às 16h, no
Pavilhão B do Parque Municipal
de Eventos.

O benefício é concedido às
famílias que tiveram suas ca -

-

sas atingidas pelas chuvas que
ocorreram entre os dias 25. e 26
de abril de 2010 e que residam
nas ruas e bairros presentes no

levantamento da Defesa Civil do

município, realizado na época.
O mutirão é resultado de uma

parceira entre Prefeitura e Caixa
-

Econômica Federal, e até a manhã
de ontem cerca de 1,2 mil pessoas
já haviam sido atendidas. Desse
total, 500 atendimentos resulta
ram na liberação de benefício. O
número ainda está abaixo da es

timativa da Caixa que previa mais

de 1,5 mil liberações.
"Vou comprar uma cama e

um armário novo. Durante as

chuvas, entrou água na minha
casa e estragou nossos móveis",
comenta a moradora do bair
ro Rio da Luz, Risteér Rocha, 44

anos, que garantiu o saque na

manhã de ontem.

!

I

I
·1
!
i
I
,.

1
,

Cada trabalhador pode sa

car até R$ 4.650 e quem perder
o prazo do mutirão deve procu
rar uma agência da Caixa até o

próximo dia 30 para solicitar a

. liberação dó beneficio. Outras
dúvidas podem ser esclarecidas
através do telefone gratuito 0800
- 6420156, no setor de Ouvidoria
da Prefeitura.
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Decoração natalina é o chamariz do comércio. Por isso, há uma infinidade de modelos disponíveis

NAT l

Papai Noel de
todas as cores -

e várias formas
Das vitrines para as casas: os

f'

enfeitesjá alegram a cidade
JARAGUÁ DO SUL

Eles chegaram sem timidez
. alguma para mostrar
que uma das épocas mais
coloridas e animadas do
ano está logo aí. Basta
olhar o calendário e .

comprovar.

F
alta pouco para o Natal
embalar o fim de 2010.

Precisamente, restam
,

apenas 43 dias. Por isso,
Papai Noel, boneco de 'neve,'
rena, panetone e chocolate já in
vadiram as vitrines e as gôndolas
das lojas jaraguaenses. Em con

trapartida, os enfeites e as gulo
seimas tradicionais do período
também começam a habitar as

casas de quem não deixa a pre
paração à. véspera.

A comerciante Giovana Hor
nburg, por exemplo, sabe da

importância de oferecer anteci

padamente opções à clientela.
Desde outubro, os itens de de

coração natalina dividem es-

paço com os demais produtos
vendidos no estabelecimento.
A atitude vem funcionando.

Alguns exemplares esgotaram,
apesar de novembro ter inicia
do agora a pouco. .

Além das guirlandas, co

muns à temporada, o mercado
ainda sugere uma infinidade de
outros modelos. Aparadores de

portas, personagens esculpidos
em madeira e uma linha que se

utiliza não somente da cor ver

melha, mas, em suma, do azul
e do prata são as inovações do
mercado popular.

, Segundo o gerente de super
mercado, Mareio Ranucci, as

vendas devem se intensificar a

partir do pagamento do 13° sa

lário. Aos consumidores menos

apressados, ele avisa que no fim
do mês entram em exposição as

árvores naturais de Natal. Para

completar a produção, as prate
leiras foram cobertas de bolas.
O preço dos enfeites vai de R$
3,99 a R$ 50.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.b�

Deixar todas as com

pras natalinas para de
zembro não faz parte da

programação de Clarice
de Souza, 40 anos. On

tem, ela resolveu ad

quirir a árvore que vai
embelezar a casa da fa-

-

mília 'e, nos próximos
dias, pretende comprar
também os acessórios

para deixar a decoração
pronta ainda em no

vembro. "Se fizer isso
em cima da hora, os pre
ços sobem e gastamos
mais", sugere. Outro be
nefício, na opinião dela,
diz, ,respeit9'á . lill}a I

do

período. lif)� feitesfa
zem a diferença", diz.

"�

Geral 8

Já vou armar a

árvores de Natal
de casa para

entrar no

clima logo.
CLARICE DE SOUZA,

DQNADECASA

"

CHOCOLATES E PANETONES AGUÇAM O CLIMA NATALINO

Doces para se deliciar e lambuzar
JARAGUÁ DO SUL

De setembro até os dias que
antecedem o 25 de dezembro,
a comerciante Giovana Horn

burg estima transformar, pelo
menos, quatro mil quilos de
chocolate em produtos natali
nos. O volume é 15% maior se

comparado com o mesmo perí
odo de 2009. Conforme as con

tas da empresária, até agora,
foram vendidas 1,5 mil cestas'

para a data. Porém, o número
deve ser duplicado nas próxi-

mas semanas.

Paralelamente, ela também
investe na produção de biscoi
tos, panetones trufados, bom
bons e itens diet e sem lactose.
Para que tudo fique ainda mais

belo, há embalagens diferencia
das, como caixas e baús. Apesar
das inovações, Giovana decidiu
manter os preços praticados no

ano passado. A tática serve de
chamariz. "Até tivemos algum
aumento vindo dos fornecedo
res, mas preferi não repassar o

acréscimo aos clientes", expli
ca. Assim, existem alternativas

próprias a contemplar gostos e

também orçamentos distintos.
No supermercado gerencia

do por Mareio Ranucci, a expec
tativa é semelhante. Ele acredita

que o Natal vai levar movimen
to cada vez mais intenso à loja.
Como opção, a rede investiu na

fabricação própria de chocoto
nes e na exposição de produtos
assinados pelas marcas reconhe
cidas em todo o país.

Produção de panetones e chocotones está em ritmo acelerado nos supermercados e nas lojas especializadas
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TRANSITO

Mudanças de sentido contínuam
Alterações seguirão sendo testadas até que a melhor opção seja encontrada, avisa Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

Uma, duas, três e

quantas voltas mais,
forem necessárias.' Nos
últimos dias, quem dirige
no centro de Jaraguá do
Sul já está se tornando
especialista em procurar
novas rotas para chegar
em casa ou ir ao trabalho.

As
primeiras mudanças

foram sentidas no do

mingo. Durante toda
a semana, no entanto,

novas alterações acabaram pe
gando, os motoristas de surpre
sa ,e desorientando quem já se

preparava para memorizar outro

caminho. E não são apenas os

motoristas mais "avoados" que
acabam se perdendo - o proble
ma é que algumas ruas já foram
modificadas mais de uma vez,
e sair de carro está se tornando
uma surpresa.

Na manhã de ontem, Clara
Zonta precisou passar diversas
vezes pela região da Ponte da
Madri para poder chegar ao des

tino, a Ilha da Figueira. "Saí da
Vila Lenzi e tomei o caminho que
imaginava correto, mas fiquei
rodando por 'algum tempo. E já
estava atrasada", ressalta a pro
prietária de uma lanchonete. Ela
afirma que estava tendo dificul
dades para se adaptar às mudan

ças - ontem, no entanto, o pro
blema ficou maior porque Clara
não sabia da nova mudança que
aconteceria no triângulo das

pontes José João Vailatti (ponte
do Vailatti) e Maria Cristina Dias

Vailatti (ponte da Madri).
A modificação dos sentidos,

que inclui o cruzamento das ruas

João Ianuário Ayroso e João Pla

nincheck, foi implantada às 6h
com a intenção de durar 24 ho

ras, em um período de teste. 'O ,

policial militar Ronaldo Galdino
Nasário ficou responsável por
orientar os motoristas em frente
ao mercado Breithaupt da Barra
do Rio Molha, já que umdos se

máforos do cruzamento foi reti
rado e outro está desligado.

"De todas as modificações
que foram feitas aqui, essa foi a

que deu maior fluidez ao trânsi
to. Precisei colocar alguns cones

,

a mais para segurar um, pouco,
já que alguns andam em uma

velocidade incompatível mesmo

percebendo a mudança", explica
Galdino. O local, com a modifi-

, cação, ficoU: semelhante à con

figuração anterior às mudanças
'- a diferença é que o trecho entre

o mercado Breithaupt e o Posto
Mime agora é mão única.

Desta vez, a alteração foi resul
tado de uma sugestão da Polícia
Militar. "Desde o começo, essa

era a nossa sugestão para esse

triângulo, que é o ponto mais crí
tico do trânsito. Percebemos que
ia dar problema, mas fomos 'voto
vencido", afirma o major da PM
e comandante do 14° Batalhão,
Rogério Vonk. Ele opina que a

melhor opção é não fazer nenhu
ma mudança muito expressiva,
como a muda:nça total do senti

do, e evitar cruzamentos que po
dem resultar em perda de tempo
e um trânsito mais lento.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Na manhã de ontem, Clara Zonta precisou dar várias voltas
até encontrar o caminho da Ilha da Figueira ..... , .

/
/

Segundo o policial Galdino, a modificação implantada ontem
foi a melhor opção e deu maior fluidez ao trânsito

"
Qualquer mudança pontual acabá gerando

consequências indesejáveis e adversas. Isso mais piora
do que melhora a vida diária do cidadão.
OSMAR GÜNTHER, ENGENHEIRO CIVIL E TITULAR DO CREA

,"

.
�

.

Ultimas mudanças aconteceram no ponto mais crítico do
centro. Motoristas ainda têm dúvidas sobre caminho correto

'PRINCIPAIS ALTERAÇÕES I,MPLANTA�AS ONTEM:
• A Avenida ,Marechal Deodoro

da Fonseca contínua em sentido úni-

" ,(

Sem' previsão
para o fim dos
transtornos

Tentativa, erro, outra tentati
va e assim sucessivamente - até
encontrar a solução mais ade

quada para desafogar o trânsito.
O processo, segundo a Prefeitura, '

é a melhor alternativa disponível
atualmente, mas a opinião não é

compartilhada pelos especialistas
de trânsito.

O engenheiro civil e especialista
em 'Planejamento Urbano, Osmar

Günther, defende que qualquer mu- .

dança deveria ser precedida por
contagens do volume de tráfego e

simulações. "É essencial também
uma pesquisa de origem-destino,
isso se chama Engenharia de Trá

fego. Qualquer estudante uníver
sitário de ciência da computação
pode desenvolver softwares para
ajudar a definir se a mudança será
ou não eficaz", ressalta.

A mobilidade, segundo ele, tam

bém deveria ser abordada dentro de
critérios técnicos, evitando assim

que sejam geradas consequências
indesejáveis. "Existem ferramen
tas para se tratar a questão, evi
tando 'achismos' e experimenta
lismos que beiram o amadorismo".

CUSTOS BAIXOS

Já o secretário do Planejamento
Urbano, Aristides Pansteín, afirma

que o que está sendo feito não são

"experiências", e sim uma forma de

perceber efetivamente a fluidez do
trânsito. "Simulação é uma coisa,
não diz na realidade qual opção
funciona melhor. Ninguém tem

bola de cristal, somos obrigados a

testar na prática". Segundo o secre
tário, as mudanças não chegam a

ter um custo alto, já que pinturas
de faixas e a colocação de placas
são atividades de rotina.

Zeca Schmitt, diretor de Trân

sito, defende que as tentativas são

necessárias, mas uma contagem
de tráfego teria simplificado o

.

processo. "O custo era um pouco
alto (R$ 35 mil), decidimos fazer
na coragem, mas valeu a pena.

,Qualquer mudança' fatalmente
traz transtornos", afirma. As outras

mudanças que estavam previstas
no projeto original, que incluem
bairros como aVila Lenzi e a Nova

Brasília, só devem ser implantadas
no ano que vem..

Não é que não dá certo (a
modificação). 1000/0 não dá em

nenhum, (modelo), enquanto
não tiver mais pontes na

/

proximidade.
ARISTIDES PANSTEIN, SECRETÁRIO

DO PLANEJAMENTO URBANO

"

Do, centro, deve ser a

última mudança. Dos bairros,
vamos esperar balxar

a poeira e resolver com

as associações.
. ZECA SCHMITI, DIRETOR

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

Itajaí (47) 3344-7000

Brusqu·e (47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

PEUGEOT

De Segunda a Sexta 'dos 8h às 19h Sábados das 9h às 13h - www.strcsbourq.corn.br
MOT10N & EMOTION

, .
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Obras do muro estão em fase finai
Segundo gerente de Infraestrutura da SDR, projeto deve ser concluído até o fim do mês

nascente de água foi encontrada
no espaço e parte da construção

'

teve de ser desviada. A mudança
provocou a paralisação dos ser

viços por alguns dias.
,

- Ainda segundo o gerente de
Infraestrutura, na época, o atraso

das obras chegou a ser vinculado à

pouca mão de obra destinada para
a coristrução da muralha. Entre-

tanto, a equipe permaneceu com
o Presídio Regional de a mesma quantidade de homens.
Jaraguá do Sul, as 'obras "Hoje continuamos com seis a

estão em estágio de aca -

-

oito funcionários. Acredito que o

bamentos. Conforme grupo vai dar conta de entregar a
o gerente de Infraestrutura, da obra no prazo", afirma.
SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional), Otoniel da Sil

va, os trabalhos devem ser fina
lizados até dia 30 de novembro.

Nessa última etapa, o muro em

volta do presídio ainda precisa ser

rebocado, e a passarela de 1,5 me

tro de largura será construída para
sustentar a passagem dos policiais
que ficarão responsáveis porvigiar
o local. "Caso não tenham mais

períodos longos de chuva, a entre

ga das obras permanece dentro do

prazo", garante o gerente.
As obras iniciaram em abril,

e o orçamento soma R$ 500 mil.
De acordo com Silva, a emprei
tada era para ter sido terminada'
em outubro, no entanto, o proje
to passou por algumas alterações
e teve que ser reavaliado e apro
vado novamente. O principal
motivo, segundo ele, é que uma

JARAGUÁ DO SUL

A muralha de quase oíto
metros de altura, com
área total de 2,5 ,mil
metros quad�ados, já tem
80% de sua estrutura
construída.

"
Hoje continuamos com seis

a oito funcionários. Acredito
que o grupo vai dar conta de

entregar a obra no prazo.
OTONIEl DA SILVA

"
-

GALPOES
Sobre as obras do muro, o di

retor da unidade prisional, Cle
verson Dreschler, confirma que os

trabalhos estão bastante adianta

dos, principalmente por causa das
últimas semanas de sol na região.
No espaço cercado pelo muro, al

guns galpões podem ser constru

ídos no futuro. A ideia é oferecer

espaço de trabalho para os presos.
,

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br'

PIERO RAGAZZI

Muro do presídio precisa ser rebocado, e a passarela de 1;5 metro de largura ainda deve ser construída

PRESERVAÇÃO DA CACHOEIRA DA BRUACA É BANDEIRA PRINCIPAL

Fundada associação para defender o meio ambiente
, ,

ção ambiental". Cerca de 20 pes
soas estão envolvidas.

,

A Adesc já encaminhou uma

carta contestando alguns pontos
do projeto PCH Bruaca, apre
sentado em audiência públi
ca no primeiro semestre desse
ano, para a Fatma (Fundação do
Meio 'Ambiente). No documen

to, é questionada a ampliação
da RPPN Emílio Fiorentino Bat
tistella de 100,96 hectares, que Em agosto, a Fatma solicitou

passa a ter uma área de 1156,33 complementações no EIA-RIMA

hectares, o que inclui a cachoeira (Estudo de Impacto Ambiental)
da Bruaca e parte do rio. para a empresa Corupá Energia,

"Considerando que o em- responsável pelo empreendi
preendimento afeta uma uni- mento. Na época, o engenheiro
dade de conservação, os licen- agrônomo José Tito Lima Neto

ciamentos ambientais somente disse que a intenção é finalizar

podem ser concedidos medían- o projeto até o fim do ano e ini
te autorização do órgão respon- ciar a construção da PCH em ja-
sável. _ por. sua _ administração: �. neíro, de20 11.. . .., . , J�rojeto.da PCH foi apresentado em audiência pública e custará RS 50 milhões

PIERO RAGAZZI

o Instituto Chico Mendes, que
não foi consultado previamente
e não participa deste processo",
diz um trecho da carta.

CORUPÁ
Um grupo está pronto para

lutar contra qualquer ação que
possa prejudicar a riqueza natu

ral de Corupá. Portanto, quando
o assunto for meio ambiente, a

Adesc (Associação de Desenvol
vimento Sócio-ambiental Coru

paense), que acaba de ser fun

dada, vai trabalhar em prol da

preservação e recuperação dos,
recursos naturais.

Segundo o presidente da enti

dade, Alcides Hahn, a associação
surgiu do Movimento SOS Brua

ca, responsável por mobilizar a

comunidade contra a instalação
da PCH (Pequena Central Hidre

létrica) na cachoeira. "A Adesc
vai auxiliar o desenvolvimento
da cidade, com mais fiscalização
e exigindo a aplicação da legisla".-
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! BISCOITO 1

I'
DASORTE �

I Coloque em dia
' f

I� sua vida pessoal,
i r

Unlverso TPM

Elijane Jung
DIVÃ COM ALINE CRISTIN'A SOUZAModernidade prática?

Até
pouquíssimo tempo atrás, eu fazia uma faxina nos meus

livros e revistas, doando para bibliotecas ou pessoas interes
sadas. Também fazia uma limpa naquelas agendas velhas,
cartõezirihos, bilhetinhos, porque, cá pra nós, essas lembran

cinhas só fazem a gente se deprimir conforme a idade vai avançando.
Mais recentemente eu juntava todos aqueles disquetes, pilha e mais

pilhas de disquetes, colocava no computador e também jogava fora aqueles que não tinham nenhuma ser

ventia. Agora me preparo psicologicamente para abrir caixas e sacolas de papel cheinhas de cd's e dvd's, de
fotos, filmes, músicas, planilhas e trabalhos, que entulham meus armários ... Lá vou eu fazer uma triagem e ver
o que fica e o que vai para o lixo. É muita coisa, gente! Eu queria um computador que não tivesse limitação de

memória, que funcionasse perfeitamente, sem nenhum "tilt" enquanto eu vivesse e onde eu pudesse guardar
minhas lembranças para sempre, sem nunca precisar fazer um backup...

'

EU SOU: bem humorada, since
ra, gosto de cada coisa no seu lugar,
de ver o sorriso das pessoas. Amiga
pra toda hora, acho que a felicidade
é um conjunto de atitudes, por isso
tento ser digna de cada pessoa que
entra em minha vida, e agradeço
por cada um que faz parte dela. NA
MINHA BOLSA NÃO FALTA: como

toda bolsa de mulher, não falta nada
rs... Carrego o mundo ali dentro;

QUERIA QUE O MUNDO: Fosse

.

menos hipócrita e preconceituoso,
que as pessoas se importassem de
verdade umas com as outras, e sou-

,

\

bessem ver o devido valor de cada um de nós, para que a cada dia tivés-
semos a certeza de que estamos aqui lutando juntos pelas mesmas cau

sas. DESEJO QUASE SECRETO: completamente confidencial rs... NÃO
VIVO SEM: meus amigos, minha família, boas gargalhadas e sem amor.

APLAUSOS PARA: pessoas que têm opinião própria e não têm medo de
enfrentar a vida, que não se deixam intimidar por banalidades e nem do
minar pela sociedade formadora de regras em que vivemos. VAIAS PARA:
o preconceito e a falta de igualdade que ainda nos dias de hoje é tão forte
a ponto de fazer pessoas desistir de sonhos e ideais. DESNECESSÁRIO É:,
tratar as pessoas de forma grosseira, como se todos tivessem que saber
dos nossos problemas, um sorriso é bem mais prazeroso e pode trans

'formar o dia de alguém. UM FILME: Cidade dos Anjos UM ENDERE

ÇO VIRTUAL: o Google, que salva a gente a todo momento. UM LUGAR
PARA COMER: qualquer lugar em que eu esteja em boa companhia. O

QUE BEBER: depende da ocasião. O QUE FALTA NOS HOMENS: gen
tileza ,e principalmente sutileza, um homem educado e gentil vale por
dois. O QUE SOBRA NAS MULHERES: vaidade, coragem, sensibilida
de e charme. SONHO DE CONSUMO: são tantos os sonhos, que não
haveria espaço aqui para tanta perspectiva. UMA DNA: sem dúvida, a

minha mãe. NA TPM EU: fico irritadíssima. A FÓRMULA DO AMOR É:
olhar pra dentro de si mesmo e ver o quanto você é importante, o quan
to você ilumina o dia de alguém, o quanto seu sorriso vale... É simples
mente amar acima de qualquer coisa, com todo seu coração.

CTRL C + CTRL V

, (www.cibelesantos.com.br

No poncho para completar o visual praia. A Vogue deste mês trouxe

uma nota mostrando a tradicional peça de inverno, como uma das que
ridinhas do verão, substituindo cangas e saídas de praia. De tecido super
leve, cheio de estampas e cores, a peça pode ser curtinha, sem encobrir a .

parte de baixo do biquíni, claro, se você estiver absolutamente em dia com

o corpinho. Caso contrário, um poncho mais compridinho e enxuto no vo

lume também cai super bem. Se joga e experimentai

ECA! ABANDONA
Essa dieta relâmpago, achando que vai estar enxutinha no biquíni.

Tudo bem que a situação é de emergência, mas peraí! De que adianta você
morrer de fome, viver de líquidos, secar as gordurinhas maravilhosamente
e passar o verão magra, mas fraca, indisposta ou até doente? Coma direito!
Várias vezes por dia e pouco de cada vez. Mas coma, tá? Abandona esse

desespero de querer ser magra "ontem".
'

LORD CAFA RESPONDE:
provas de amor? Será que não basta o cara estar
com ela, ligar e convidar 'pra 'sair, passar o .fim de
semana inteiro na casa dela, ligar na quarta, pra

'" ' ''_

marcar .aquele programa de meio de semana ...

Que coisa! Minha filha, contente-se e entenda
de uma vez por todas: ete não estaria com você
se-não gostasse ou quisesse. Homens não fazem
sacrifício. E pare de procurar defeitos, porque você
sabe: quem procura ...

P: Cafa, tenho namorado há mais de um ano,
mas ele não é muito chegado a declarações e ações
românticas. Ele não diz que me ama, não manda

mensàgens no celular, nem me dá flores. Apesar de
estarmos semprejuntos, ele não fala coisas que eu

gostaria de ouvir. Será que ele gosta de mim de ver

dade ou sou apenas um passatempo?
R: Colega, antes de responder, quero pergun

tar. Por que toda mulher tem mania de querer
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CONSUMO

Preço do combustível
so reajuste
Apenas o GNV deve manter a média registrada no último mês
JARAGUÁ DO SUL

Este mês, omotorista

jaraguaense terá que se

acostumar com algumas
moedas a menos no bolso.

última pesquisa divulga
da pelo Procon (Programa
de Orientação e Proteção
ao Consumidor), que de-

monstra a variação nos preços pra
ticados pelos postos de gasolina,

.

mostra que praticamente todos os

combustíveis ficaram mais caros -

com exceção do GNV (Gás Natural

Veicular), -que continua custando
em média R$ 1,69.

Os adeptos do álcool comum é

que devem sentir a maior diferença.
Em outubro, o litro custava em média

R$ 1,87, e passou para R$ 2,08 (au
mento de 11,44%). A variação de 7,8%
na gasolina comum - R$ 0,20 centa

vos a mais, passando para R$ 2,67 - e

de 7,31% ria gasolina aditivada - de

R$ 2,56 para R$ 2,75 - foi uma conse

quência do aumento do álcool.
"0 preço subiu em função do au

mento da base de cálculo do ICMS (Im
posto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços), que é repassado pelo gover -

.

no todos os meses", explica o gerente
da controladoria de um dos postos da

cidade, João Batista Aragão. Segundo
ele, a relação entre a gasolina e o álcool
também é determinante, já que alguns

tipos de gasolina chegam a ter uma

mistura de 25% em sua composição.
O consumidor também pode se

preparar para os próximos meses, já
que a tendência, segundo Aragão, é o

álcool continuar subindo.
O diesel comum e o Gás GLP 13 kg

foram os que sofreram menos altera

ção. O preço do diesel subiu 0,09%,
sem mudança significativa no preço
do litro (R$ 1,9608.para R$ 1,9625). O
custo do GLp, que em outubro era de
R$ 42,85, foi para R$ 42,87 (R$ 0,04%).

Segundo o diretor do Procon,
Adilson Macário, os preços sofreram

menor movimentação durante o ano

- apenas o álcool teria passado por
uma mudança maior. "Até ficamos

surpreendidos, já que os preços esta

vam estáveis", acrescenta. Em relação
ao mesmo período do ano passado,
a maior variação ocorreu justamente
com o álcool comum (7,03%) e com o

GNV (6,25%). Já o GLP ficou R$ 0,63
mais barato, com o preço 1,45% me

nor. A 'pesquisa foi realizada em 36

postos de gasolina da cidade.

-

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

�*,----
... _.�-_ ...-

Segundo pesquisa do Procon, publicada este mês, o menor preço
do álcool encontrado em Jaraguá do Sul é de R$ 1,85

Geral 13
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CRONICA

A voz do silêncio
fortável, mas toda manhã, .nessas cidades,
sou acordado por buzinas, ruídos de ca

minhões pesados, de vez enquanto, tur

binas de aviões. Tem vezes que me sinto
no meio de alguma guerra.
Creio que o silêncio é uma

grande experiência para
as pessoas, tanto para os

mais velhos quanto para
os mais novos. O silêncio
é ótimo para perceber que
estou lá, para estar lá sozi
nho e se ficar parado em

frente a essas paisagens
desoladas, longes, o silêncio surge dessas
vistas e paisagens e toma conta de mim.

Hoje, o silêncio é um privilégio, um dos
maiores privilégios que se pode ter.

ou um amante de lugares estranhos e

...... quietos. Amo percorrer lugares distan
tes do cotidiano afobado. Sou atraído

..__ por lugares perdidos e esquecidos há
muito tempo. Às vezes, até

eu, me pergunto por quê? É
nesses lugares que paro para
pensar, talvez para me ouvir.

Li uma vez: sem o silên
cio a alma fica pequena e

a morada em que habita
torna-se ainda mais aca

nhada. O silêncio é uma

matéria prima preciosa,
para minha viagem.' É uni privilégio estar

numa cidade que possui shoppings cen

ters, cafés, supermercados, restaurantes,
onde a cama é normalmente mais con-

LANÇAMENTOS

. GllC DO LEITOR
o Totó foi

.

encontrado na

Vila Lenzi pela
leitora Bruna.
Porém, ela não

pode ficar com ele
e está à procura
de alguém que
queira adotar

o animalzinho.
Ficou interessado?

Ligue para
(47) 3372-3374.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
,. ° Último Mestre do Ar (Dub) (15hl0, 17hl0

- todos os dias)
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (19h, 21h

- todos os dias)

• Cine BreithauptS
• Homens em Fúria (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h

- todos os dias)

,JOINVILLE
• Cine Mueller 1

., Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, 16h30, 19h30,
22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Garfield (Dub) (13h45, 15h40, 17h30

- todos os dias)
• Jogos Mortais - ° Final (Leg) (19h15, 21h15

- todos os dias)

, • Cine Garten 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14hl0, 16h40, 19h10,
21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Atividade Paranormal 2 (teg) (20h, 22h

- todos os dias)
• Eu e meu guarda-chuva (Dub) (14h, 16h, 18h

.

- todos os dias)

• Cine Garten 3
• Juntos pelo acaso (Leg) (14h30, 18h50

- todos os dias)
· ° Solteirão (Leg) (16h50, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 4

• Red (Leg) (14h20, 17b, 19h3, 21h40
- todos os dias)

• Cine Garten 5
• Muita Calma Nessa Hora (Dub) (13h50, 16h30,

19h, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 6 3D
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h40, 15h50

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

22hl0 - todos os dias)

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

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Red (Leg) (14h20, 17h, 19h20, 21h40

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h30, 15h40

- todos os dias)
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (17h50, 19h40,

21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Jogos Mortais: ° Final (Leg) (14h30, 16h50,

21h50 - todos os dias)
• Juntos Pelo Acaso (Leg) (19h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
.• Muita Calma Nessa Hora (Dub) (13h50, 16h40,

-

18h50, 21hl0 - todos os dias)
,

• Cine Neumarkt 6
• A Suprema Felicidade (Dub) (18h40, 21h20

- todos os dias)
• Eu e Meu Guarda-chuva (Dub) (14hl0, 16h20

- todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Terê percebe o nervosismo de Beatriz ao falar

com Solano. Vitor nega para Amélia que tenha ar

mado um plano com Max para atrapalhar o namo

ro de Manuela. Sola no se desfaz do amuleto. Ma

med fica abatido ao saber do namoro de Janaína e

Fred. Solano cogita a ideia de ir embora do Araguaia
e Estela aprova. Solano comenta com Mariquita que
conheceu Beatriz. Ruriá deixa Estela intrigada ao

falar que um mal sempre ocorre a um karuê que
vai contra a maldição. Mariquita fica aflita com o

convite que Solano fez a Beatriz. Mamed se declara

para Janaína. Manuela elogia Vitor e critica Sola no.

Sola no encontra o amuleto que havia descartado

dentro de sua gaveta. Manuela pergunta a Vitor se
, ele armou o encontro com ela em Goiânia.

PASSIONE
Das Dores vê o beijo de Clara e Diogo. Agosti

na implora pelo perdão de Berilo. Jéssica destrata

Mimi. Diana descobre que o estranho que a abordou

na porta de casa é seu irmão André. Berilo deixa

Ago�tina dormindo e vai ao encontro de Jéssica. Dia

na decide ir para a casa dos pais depois de ter sido

roubada por André. Diógenes tenta convencer Mauro

a se conformar com a separação. Clara conta para

Kelly que Diogo a beijou. Olga fica cismada com o

comportamento de Diogo ao falar de-Clara. Melina se

anima com a possibilidade de trabalhar com Lorena.

Agnello afirma que precisa falar com Stela e invade o

prédio dela. Mimi conta para Agostina que Berilo está
no hotel com Jéssica. Bete e Mauro se desesperam
ao constatarem que não têm dinheiro para pagar a

dívida da metalúrgica. Diogo vai falar com Totó.

TI TI TI

Edgar e Bruna visitam Gustavo. Marcela acerta seu

casamento com Renato para salvar a Moda Brasil. Chico

briga com Ariclenes por causa de Nicole. Jacques deixa

Jaqueline dormindo e se encontra com Clotilde. Ariclenes

conta que beijou Nicole por causa do batom e Chico o per
doa. Dona' Mocinha vê Stéphany agradando Armandinho .

e se revolta. Pedro conta que apanhou de Fabinho e

Valquíria comemora. Amanda ouve Gabriela delirando

e chama a mãe para acudi-Ia. Jacques descobre que

Jaqueline recebeu uma chamada do prédio de Clotil
de. Marta invade a casa de Jacques e ofende Pedro.
Gustavo volta para casa e demonstra preocupação com

Marcela. Giancarlo comunica a Suzana e sua equipe que
desistiu de fechar a Moda Brasil. Ariclenes pede para

Rony refazer o croqui do vestido de Linda e ele exige ver

Valentim. Lipe e Mabi procuram Marta e pedem para
morar com ela. Bruna avisa que Giancarlo voltou atrás
em sua decisão e Edgar desconfia de Marcela.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Virgnio explica a Nasinho que o empréstimo não

resolve todos os problemas da pousada. ° escrevente

propõe que eles pensem em uma forma de fazer os hós

pedes detestarem a pousada e saírem falando mal. Joca

vai embora da festa chateado. Tito e Filó entram no carro

sob uma chuva de arroz. Filomena revela ao marido que
está muito feliz. Sônia diza André que precisa de tempo
para enfrentar o pai. Os dois se beijam com paixão. Joca

. vai para o "Já Era" e enche a cara de cachaça. Querêncio
diz a Marisa que ficou feliz por ela ter ido ao casamento.

Léia conta a Sancha que não engoliu a história de Flores

ter sido obrigado a fazer companhia para Clorís. A festa

acabou e Nicolau está recostado no sofá.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Terá facilidade para interagir com cole-

gas, trocar ideias e ampliar os seus hori

zontes de trabalho. Pode ter êxito em atividades

competitivas. A dois, o comprometimento será

maior. Saiba ter a mente voltada para o futuro.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Trace algumas prioridades neste

dia. O trabalho e a vontade de se

destacar na carreira vão exigir toda a

sua dedicação e todo o seu interesse. Metas

em comum vão estimular a relação. Só pode
mos compartilhar com os outros aquilo que
damos a nós mesmos.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Boa fase para viagens e contatos. Tra

balhar em equipe pode ser estimulante-.

No amor, há possibilidade de se interessar por

pessoa mais velha. Marte, na casa das relações,
dá poder de iniciativa para começar um relaciona
mento com alguém que admira.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Siga sua intuição e aceite mudan-

ças no trabalho. Não deixe de ouvir

os seus pressentimentos, pois tudo indica

que estão corretos. A dois, o astral revela um

maior comprometimento. É momento de cum

prir as promessas de reeducação alimentar.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Dê vazão ao seu lado lúdico, criati
vo e bem-humorado. É assim que irá

conseguir atrair e conquistar o interesse

dos outros. Há sinal de forte interação nos as

suntos do coração. Não desperdice energias
tentando agradar a todos.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
l Boa fase para mudar seus hábitos e

seu visual. Pela manhã, o dia vai fluir,

com certa facilidade. Não faltará disposi
ção para atividades físicas. No romance, valori

ze a estabilidade. O momento é de estruturação:
a concretização dos desejos virá mais tarde.

,.._"""""L1BRA

._ .... _�.
(23/9 a 22/10)

,-,,--,---'''-, Excelente dia para expressar sua

alegria, seu bom humor e sua cria

tividade. Não tenha receio de ser mais com

petitivo. Na vida sentimental, carinho e com

promisso estão em sintonia. Mudanças para
melhor na área financeira.

ESCORPIÃO -

(23/10 a 21/11)
Poderá descobrir um novo jeito de

lucrar. A fase é boa para quem pensa
em adquirir um imóvel. No campo afetivo, é o

momento de planejar o seu futuro. Lembre-se:

devagar se vai longe! Fama e sucesso em seu

caminho, você colherá o que tem plantado.

_

SAGITÁRIO

9(22/11 a 21/12)
Aproveite para trocar ideias, parti
lhar projetos e divulgar o seu traba

lho. No campo afetivo, boa noite para
fortalecer o convívio com quem ama. Com tan

tas atividades, será preciso buscar momentos

de lazer. Sua esplritualidade estará em alta.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Trabalho que exija concentração

pode ser mais lucrativo que os de

mais. Defenda a sua privacidade no emprego.
Alguém próximo poderá propor compromisso
e trazer segurança. Arrisque-se a sair da rota

restrita que traçou para si mesmo.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Hoje, você estará esbanjando sim

patia e bom humor. É um bom dia

para fazer acordos. No romance, as relações
superficiais não terão vez. A alegria poderá fa
zer parte de seu dia se souber aliar os seus

desejos com seu poder de realização.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Sua força e autoridade não são aparen
tes, mas encontrará o caminho para

conquistar o seu lugar ao sol. O astral
revela uma grande maturidade. Se está num

processo de alçar novos voos, boa notícia: as

coisas podem se encaminhar para isso em breve.
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Fã terá que ficar
longe de Gaga

Lady Gaga conseguiu uma ordem de restrição con

tra uma fã russa que lhe escreveu uma carta onde se

lê: "Quero morrer junto com você." A cantora, de 24
anos, tomou 'ação legal contra Anastasia Obukhova,
26, que é estudante e vive em Nova York, por acreditar

que a mulher seja urna ameaça. Agora Anastasia terá
que manter uma distância de 500m da pop star.

Rainha de Carnaval
é roubada na Globo

Renata Santos, rainha de bateria da Mangueira, fqi
furtada durante a gravação de vinhetas da Globo para
o Carnaval, que aconteceu esta semana. De acordo
com a coluna Retratos das Vida, do jornal Extra, a atriz
deixou uma pulseira de ouro e uma carteira no cama

rim antes de começar a gravar e, quando retornou, deu
falta da joia e do dinheiro. Apesar do contratempo, a

rainha da Mangueira afirmou que não irá prestar queixa.

,

DIVIRTA-SE

.

Enterro da sogra
_

Depois de faltar no dia anterior o funcionário
chega se desculpando:

.

- Bom dia,_chefe. Não vim ontem porque fui.
enterrar minha sogra ...

- Meus pêsames - disse o chefe, constrangido
Mas o que aconteceu com você? Está todo arranha

do, cheio de hematomas!
- Pois é, chefe ... A velha não. queria entrar no

caixão de jeito nenhum!

Ana Maria
Braga é

'condenada
Ana Maria Braga não compa

receu à audiência no Juizado Es

pecial Criminal de Jacarepaguá.
Ela responde por injúria contra a

memória de Marcelo Silva, ex-ma

rido de Susana Vieira, durante
o Mais Você. Representada por
seu advogado, a apresentadora
foi penalizada e terá que pagar R$
10 mil. O valor será destinado

à ajuda de crianças deficientes.
Cabe recurso e segundo o jornal O

Dia, Ana pediu, através de uma

carta precatória, que fosse ouvida
em São Paulo, onde mora.

·Glara consegue
guarda de Kelly

Clara finalmente conseguirá tirar a irmã, Kelly, do abrigo para onde foi levada, em

"Passione", nos próximos capítulos. E melhor: com a ajuda de Totó, ela ganhará a guarda
definitiva da menina, que era explorada pela avó, Valentina que continuará presa.

luciana Gimenez
muda para mansão

Luciana Gimenez acaba de se mudar

para um apartamento no bairro de Cidade

Jardim, em São Paulo. A cobertura tríplex
tem dois mil metros quadrados, sete quar
tos, um para cada filho, incluindo Lucas Ja

gger, o bebê que ela espera e os filhos de
Marcelo Carvalho, seu marido, um escritó
rio e uma sala de jantar com mesa de 4,5
metros e lustre gigantesco.

SUDO'KU

9
�'_-'''''''-' _,_.,-- ,--�_,,,

8

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito

simples 'e viciante. Q objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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Holofote.

J
araguá nunca esteve tão

bem na foto. A cidade virou
caminho obrigatório de ins-

. talação dé grandes redes de

supermercados, de magazines e

lojas descoladas. Quem também
descobriu a urbe com silhueta
de cidade grande foi o mercado
imobiliário. Na paralela, a turma

da hotelaria também já está de
olhos esticados para cá.

Copie!
Meus queridos leitores que ado

ram um batem pernas nas lojas e_

ruas, um'conselho de amigo: deixe
o carro em casa, a bolsa, a carteira e

o celular também. Ande como nos

velhos tempos, com o dim-dim no

bolso. Para não ser tão saudosista
leve um cartão de crédito - um é o

suficiente. É melhor para não ter

sustos. A turma que adora o mote

"mãos para o alto", está fazendo a

festa. A cidade cresceu. Copiou?

NAS RODAS
• Cachadaço, em Porto Belo,
um dos endereços mais quentes
de todos os verões dos bacanas
da área tem a presença assídua
do "bonitón" Iader Bona, o

popular Bonílha. Será o que ele
tanto faz por lá?

• Cesinha Pradi, diretor social
do Beira Rio, está convidando
todos os sócios e amigos para
participar, dia 19 de novembro,
do tradicional Jantar
Dançante do clube.

• Quem recebe hoje o merecido
coro de parabéns é Juliana
Correa, da Sucursal Ric Record

Iaraguá. Cheers!

Kantan
Na terça-feira o Restaurante

Kantan recebe open house, além
dos tradicionais comensais, os

colegas da imprensa para o lan

çamento oficial da gastronomia
internacional.

Hacker
Atenção. A votação para "Bem

na foto" no site www.moagoncal
ves.com.br foi zerada por moti
vos de invasão de hackers. Vo
tem! Mas sem hackear, certo? -

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 12 de novembro de 2010
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Moa Gonçalves

Onde comer bemDica de sexta-feira
Curtir as delícias da Cachaçaria Água Doce.,

No hotel Kayros. Um dos melhores pratos
executivos do norte do estado.

Vereador Ronchi atacou de

gourmet e paparazzi, na

Stammtisch, em Massarandu6a:

• Domingo, no salão da .

Sociedade Botafogo, tem

bailão com a presença dos

grupos Garotaço e Chiquito e

Bordoneio.

• Nasceu, quarta-feira, o

garotão Luiz Felipe De Nez
Lanznaster, filho do amigo
Luiz Lanznaster Ir e Flavia
Lanznaster. Parabéns!

" .i!Depois de'inaugurada
'

não vai ter silhueta sem um

modelito da Donna Anna

B9;utiqp.e. Cada peça é um

. detalhe único e das melhores

Níver do Renato
Por favor, não ousem

esquecê-lo: o empresário
. Renato Freiberger, da BelI
Arte, é o grande aniversa
riante de hoje e vai adorar.
saber que foi lembrado. Pa
rabéns! O meu desejo. é que
você e toda a sua família se

jam plenamente felizes.

, A dupla sertaneja Téo & '

Edu fazem mega show, no

domingo, dia 14, na Sociedade
Diana, para o lançamento do

,

novo DVO ao vivo.

"
A grandeza humana

não consiste apenas em

. ter sabedoria e sim em

sabermos usá-Ia.
ADAILTON ANGEl.O

"

Buxixo
A minha fonte que me perdoe,

mas pisou feio na bola. A queri
díssima Tati, que foi notícianesta

coluna, na quarta-feira, ao lado
do marido, o craque Falcão, e do
filho Enzo, está uma arara,"P" da
vida. A nota, segundo ela, não
condiz com a verdade... A festa
de oito anos do filho/não foi na

.

sua residência e sim no Fi2. Ou
tra coisa, por enquanto, eles não
irão e.nem cogitam a possibilida
de da mudança para a cidade de
Santos. "Falha nossa". Enquanto
isso eu vou tomar o meu ener

gético Nitrix Zero bem geladinho
para relaxar.

marcas. Volto ao assunto .

• Mayline Rezende e

Marlse Schumann também

já se inscreveram e dia
20 de novembro também

-

participarão, na Karlache, do
1 ó Campeonato de Pênaltis

deIaraguã. O Prêmio pq.ra o

primeiro lugar é mil reais.

• Apaga velinha e corta o

belo hoje Camila Dalabona.
Igualmente Zinho Tomio.
Parabéns e muitas felicidades.

• Com essa, fui!

Casa& Gia
O Natal está chegando e é um

I momento doce e cheio de signi
ficado para as nossas vidas. Por
isso eu ,peço para você conferir
na Casa & Cia Presentes as novi
dades e verificar as peças decora
tivas para este Natal. pecare sua

casa com as mais belas varieda
des em guirlandas e papais noéis

que você vai adorar. Vai a dica.
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MEDe A

Rigor na venda de antibióticos
Medicamentos só poderão ser comercializados mediante retenção da receita na farmácia
JARAGUÁ DO SUL

A partir do próximo dia 28,
/

os antibióticos só poderão
ser vendidos mediante
receita de controle especial
em duas vias.

primeira ficará retida
no estabelecimento far
macêutico e a segunda
será devolvida ao pa-

ciente com carimbo para com

provar o atendimento, como já
acontece com os chamados me

dicamentos controlados.
A determinação é da Anvisa

(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) e acarretará ainda em

mudanças nas embalagens des
tes itens. Hoje, os antibióticos,
como a Amoxicilina, por exem

plo, um dos mais procurados em

casos de infecções na gargan
ta, são embalados com o alerta:
venda sob prescrição médica.

.

Porém, com a nova medida, a

rotulagem terá de ser substituída

para: venda sob prescrição mé
dica - só pode ser vendido com

retenção da receita. As indústrias
farmacêuticas terão um prazo de
180 dias para fazer as adequa
ções nas embalagens.

Validade para
as receitas '

de dez dias
A Anvisa definiu ainda novo

prazo de validade para as recei
tas, que passa a ser de dez dias,

.

devido às especificidades dos
mecanismos de ação dos antimí
crobianos. Todas as prescrições
deverão, ainda, ser escrituradas,
ou seja, ter suas movimentações
registradas no Sistema Nacional
de Gerenciamento de Produtos
Controlados (SNGPC). O prazo
para que as farmácias iniciem
esse registro e concluam a ade
são ao sistema é.de 180 dias. Os

estabelecimentos..qu� . descum
prirem a normà podem. ter a li

cença sanitária cancelada.

90 TIPOS

As medidas valem para mais
de 90 substâncias antimícrobia
nas, que abrangem todos' os an

tibióticos com registro no país,
com exceção dos que tem uso ex

clusivo no ambiente hospitalar.

"Os antibióticos são procu
rados diante de infecções, e os

casos mais comuns estão rela
cionados à garganta e proble
mas respiratórios. Esta medida
vai inibir a auto-medicação. A

recomendação é sempre conti
nuar o tratamento até o fim, e

procurar um médico, senão o

organismo vai criando bacté
rias resistentes", comenta o far
macêutico Alan Baruffi.

liA recomendação é sempre
continuar o tratamento
até o fim, e procurar um

médico, senão o organismo
vai criando bactérias

resistentes" •

ALAN BARÚFFI, FARMACÊUTICO.

Por outro lado, o segmento'
acredita que a nova norma pode
gerar aumento na demanda por
atendimento na rede pública de
saúde. A venda restrita pode afo

gar ainda mais os postos de saú
de, pronto-atendimentos e até
mesmo pronto-socorros, já que
todo paciente terá de passar por
um médico antes de optar pelo
uso de um antibiótico.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodo�ovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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Segundo farmacêutico, antibióticos são procurados em casos de infecções e medida deve inibir auto-medicação

Anvisa orienta ainda que receituários devem ser legíveis e sem rasuras

I
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Confiança

UMA MftOERIA QUE 04 C!IUO.

Norma orienta ainda que
receitas sejam .Iegíveis

Com a: nova norma, em cada

. compra de antibiótico, a primei
ra via da receita ficará retida na

farmácia e a segunda deverá ser

devolvida ao paciente carimbada

para comprovar o atendimento.
Quem prescrever as receitas deve
atentar para a necessidade de

entregar de forma legível e sem

rasuras duas vias do receituário
aos pacientes.

O objetivo do Ministério da
Saúde ao ampliar o controle so

bre essas substâncias é contribuir
para a redução da resistência bac-

teriana, que tem sido causa cres

cente de mortes no país. Dados
da Organização Mundial da Saúde
(OMS) apontam que mais de 50%
das prescrições de antibióticos no

mundo são inadequadas. Só no

Brasil, o comércio de antibióticos
.

movimentou, em 2009, cerca de
R$I,6 bilhão, segundo relatório do
instituto IMS Health.

A íntegra da resolução da An
visa e todas as orientações para
os farmacêuticos podem ser aces

sadas através do endereço: portal.
anvísa.govbt
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DUma ataca política monetária
Presidente eleita fez duras críticas à injeção de US$ 600 bi na economia norte-americana

DIVULGAÇÃO

Dilma RoussetT, que está
em Seul para acompanhar
a reunião de cúpula do
G20, fez duras críticas
à política monetária dos
Estados Unidos ontem.

o ser questionada sobre a

decisão do Federal Reser
--- ve (Fed, o Banco Central

_LUJ.J.,ericano) de injetar 600
bilhões de dólares na economia, a

presidente eleita classificou a ação
como uma "desvalorização disfar

çada do dólar". A decisão do Fed
foi recebida com duras críticas por
vários países, que consideram a

medida como uma manobra para
desvalorizar o dólar e, consequen
temente, beneficiar as exporta
ções americanas. Para Dilma, a

enxurrada de dólares na economia
mundial deve provocar uma onda
de "protecíonísmo camuflado"
entre os demais países como uma

"forma de se proteger".
"Há uma política que é grave

para o mundo inteiro, que éa polí
tica do dólar fraco. Até o Alan Gre-

enspan (ex-diretor do Fed) falou
sobre isso nesta quinta", afirmou a

presidente eleita. "Essa é uma ques
tão que sempre causou problema,
porque a política do dólar fraco faz
com que o ajuste americano fique
na conta'das outras economias",.

Esta é a primeira viagem inter
nacional de Dilma após a eleição.
A presidente eleita foi formalmen
te convidada pela organização do
encontro para participar das dis
cussões do G20. Ela preferiu viajar
a Seul em um voo comercial, com

escala em Frankfurt, na Alemanha.
Dilma chegou à capital sul-coreana
na quarta-feira, ao lado do ministro
da Fazenda, Guida Mantega.

A sucessora de Lula se disse pre
ocupada com a valorização do real
e afirmou que será preciso a ado

ção de novas medidas para conter

a queda do dólar. Ela, porém, não

quis dar mais detalhes. "Vamos ter

que olhar cuidadosamente e to

mar todas as medidas possíveis",
afirmou. Ao ser questionada sobre

quais medida seriam essas, disse

apenas: "se eu tivesse medidas defi

nidas, eu não diria aqui."

Proposta
bem vista

Dilma defendeu ainda a pro
posta feita na quarta-feira por
Mantega, que sugeriu uma refor
ma no sistema financeiro mun

dial' com substituição do dólar
.

por uma cesta de moedas como

base do sistema de reservas inter
nacional. "Acho que vai ser uma

questão de negociação. A melhor
.

solução seria não haver desva

lorização do dólar", afirmou. USe
fosse uma questão de vontade,
já tinha sido feito. Pode ser uma,
questão de acordo, como foi em

Breton Woods. Em Breton Woo

ds, isso já foi colocado como sen

do uma possibilidade, defendido
até pela representação inglesa",
completou a presidente eleita.

Dilma afirmou que será
.

preciso a adoção de novas.

medidas para conter a

queda do dólar

PREVISAo DO TEMPO

SOL COM
NUVENS

,

O tempo permanece
instável no Litoral Norte.
Nas demais regiões tempo
firme, com presença de
sol e algumas nuvens.

Temperatura baixa.

-------.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 13°C

·MÁX: 22°C

SÁBADO
MíN: 13°C

MÁX: 22°C

DOMINGO

MíN: 12°C

MÁX: 24°C

SEGUNDA

MíN: 14°C

MÁX: 24°C

/

fiM DE SEMANA

Nebulosidade
com chuvas·

No sábado' e no domingo, a

nebulosidade será variável em

todo o Estado, e chuvas isoladas
çausadas pela circulação maríti
ma. Algumas regiões terão tempo
firme no sábado, mas a instabili
dade atinge todas as cidades ca

tarinenses a partir do domingo.
.

Temperaturas elevadas..

j���/m��\�
I,'i;

I!"

���"

NO '�I�, ..

Mar agitado
e ondas altas

O' vento do quadrante sul que atua

principalmente �f�� litorânea deixa o

mar bastante aii�(} longo da costa,
com altura de ondas variando entre um e

três metros. Assim, a maioria das ativida
des junto à costa e especialmente em áre
as mais afastadas são desaconselháveis.

.

RIO DO,SUl
T •
10° 22°

\

�60"
Ells\1!.!.l'ado PRI'Gialmentll Nublado Instável Clluvoso

Nublado

-
lrlJvoa.da

/
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PanAmericano
o PanAmericano sempre foi conside

rado a joia da coroa do grupo Silvio Santos

e, considerando a solidez dó sistema finan-.
ceiro em nosso país, causa muito espanto
a constatação de que fraudes significativas
aconteciam ali. O Banco Central descobriu
um confronto rotineiro -dos registros de

compra e venda de créditos, sem a baixa dos
mesmos em seu ativo. Desta forma, gerava
um resultado totalmente fictício.

Porto de Itapoá
Prevista para dezembro a inaugu

ração do Porto de Itapoá que conta

rá com três berços de atracação. Sua
.retro-área terá aproximadamente 12

milhões de metros quadrados, e deve-

,

rá abrigar indústrias e empresas pres
tadoras de serviços além de todas as

outras funcionalidades normais de um

porto de primeiro nível. Na primeira
fase, o terminal terá capacidade para
movimentar mais de 300 mil contêi
neres por ano. Vai atender o transporte
de longo curso, cabotagem e funcionar
como porto concentrador de ativida
des de comércio exterior em Santa Ca

tarina' Paraná e Rio Grande do Sul.

Riqueza emergente
o Instituto Data Popular realizou pes

quisa, para medir o tamanho do mercado

representado pelas classes C e D no Brasil.
�

A conta impressiona, pois chegou a R$ 834

bilhões. Alguns detalhes, como o volume
movimentado pelos jovens que é que R$ 96

bilhões, ou o fato de que 41% dos produtos
são comprados por mulheres, são muito in

. teressantes para quem quer entender me-

lhor este consumidor em franca expansão,

Esportivo made in SC
Cresce a expectativa em torno do proje

to do super carro esportivo que deverá ser

montado em Blumenau. O preço deve girar
em torno de R$ 700 mil, .�ambém super caro.

'Mercado Regional

Lourival Karsten

DIVULGAÇÃO

Feira Internacional de
Pesca e Aquicultura

Acontece e� Itajaínos dias 18 a'20 de novembro aAqua-
.

'

pescabrasil que pretende reunir 10 mil pessoas e já tem

confirmadas comitivas de 11 países. No Estado; o setor de

pesca proporciona 50 mil empregos e o Brasil pode produ
zir muito mais que o atual urn milhão de toneladas por ano.

Cursos Sesi LOTERIA

O Sesi disponibiliza
inúmeros cursos com

diversas cargas horárias,
focados nos mais diver
sos conhecimentos que
são disponibilizados gra
tuítamente.Informe-se e

aproveite, pois um traba
lhador que faz um curso

de Sesi 'é um profissional
diferenciado.

06 - 24 - 25 - 38 - 53

05 - 07 - 16 - 19 - 26
30 - 40 - 41 - 45 - 46
52 - 55 - 57 - 62 - 72
76 - 87 - 89 - 90 - 91

09 - 12 - 19 - 22 - 35 - 37 "'JIml1/IIJJJ1/1mmiJJlflli!ii!Hl1l1JIIiffl11Jl11l:iiMl!L'!I/J1JI!IllI!J/J/il!1!l/f1d/lliltJi!L'llfJ!I1/1fii!/JIllll1iJ1mliiifWII/llI1#I/IIJllf11ll/illil1fi1lIJtiiIl!II/JI1lüIlIIII!/{1J!II1/1lliíi/iiII!J{ilI//1t'11!!1/1fIIOHii!lIfIiJlll/IlIJJ/lli11IIf._'1i1i11/!l/id!lillij/lilfJ/r�lJllf/wllfIlll�{J!lJ!/UJIiJI/II!ldf;UIJI.I1/JffJ!liIiI.!fUl1I1JíilIlIIfllll1fill1ii1!/lJiII/Ii_#/fIlJilJl/l!/.'fill1l/li' .

... ,.., .•• ; .. ._.;. ... �';.r; ;;;-i-;;;::; • .;._ ...... ;.;:;.; .. .s s s v . -."';-�-

'Petrobrás
A forte oscilação nos preços dás ações da estatal do petróleo pode

ser entendida urn pouco melhor a partir de alguns dados básicos. Em
bora os investidores estejam muito interessados no potencial futuro da

empresa, utilizam como um dos principais parâmetros a relação entre o

preço da ação e o lucro gerado pela mesma. No caso da Petrobrás, esta

relação estava nos últimos dias em lO, ou seja, são necessários os lucros
de 10 anos para se obter o retomo do investimento. Istotoma a ação da
mesma a segunda mais cara entre as principais petroleiras do planeta.
Em relação ao futuro, não ajuda nada o fato de a estatal não entregar os

resultados prometidos e confirmar que este ano a produção terá baixa
de 2,5% em relação ao ano anterior, apesar os gigantescos investimen
tos. Como se pode observar, o fato de a Petrobrás ser urna estatal atra

palha muito mais do que ajuda. Os principais problemas em relação à

produção foram as paradas não previstas de plataformas de produção
assim como o não cumprimento de prazos para etapas importantes.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaragua do Sul I 2° vara Civel

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 80go
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, Hellmut 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 autos,
a qual afasta a mora no presente caso, resta substanciado o fumus bani iures da medida, sendo o

periculum in mora evidente caso o nome da autora continue inscritos nos cadastros dos organismos 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. ( ... ) ADVERT�NCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado,
presumir- se- ao aceitos como verdadeiros os fatos articulados pele autor na petição inicial (art.zêõ,
ele art.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.

INDICADORES

r CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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linha d'e Fundo
"

Julimar Pivatto
o 'comandante

A
assessoria de imprensa
da MalweelCimed vem

fazendo um retrospecto
do time nesta reta final

.

de Liga Futsal. A cada dia, abas
tece a imprensa, responsável por
fazer chegar as informações até
você torcedor, com textos inte
ressantes sobre o dia a dia do
time e também, lembrando da

campanha da equipe na edição
2010 da principal competição do
salonismo nacional. Ontem foi
dia de vermos em nossas caixas'
de e-màil um belo texto sobre
um dos grandes responsáveis
pelo sucesso desse clube: o téc
nico Fernando Ferretti.

"
Nós deixamos este

contrato com o

vencimento para o

final deste ano

justamente por saber
que teríamos eleições.

CELSO BARROS, PRESIDENTE
DA UNIMED. EM ENTREVISTA

EXCLUSIVA A ESPN, ELE ADMITIU
QUE A EMPRESA PODE DEIXAR O

FLUMINENSE NO FIM DE 2010.

"
f'

DOIS TOQUES

DIVULGAÇÃO

Multicampeão
Falar do treinador, nem precisamos, os títulos estão aí para

provar sua capacidade. Mas a pessoa Ferretti ainda é des
conhecida de muitos torcedores. Carioca da gema, Ferretti
ainda conserva o sotaque de sua terra -natal, rriesmo depois
de tanto tempo em nosso Estado. Torcedor do alvinegro da
estrela solitária, fala com facilidade sobre qualquer assunto

e entrevistá-lo é ter certeza de boas matérias e boas respos-
'tas (quebrando uma das máximas que boa uma resposta de

pende sempre de uma boa pergunta). Além disso, consegue
traduzir a linguagem técnica do futsal para algo simples, já
que nem todo repórter é especialista no assunto.

BaftO -Depois da final da Liga e

antes do início da Taça Brasil, mais

precisamente dia 2� de novembro,
o craque Falcão estará em Rolim
de Moura (RO).

CO.DADERUA-Lembrando a

todos que amanhã tem.corrida de
rua no João Pessoa. As inscrições
ainda estão abertas no e-mail

corridanosbairrosêgmaíl.com.

sio:stlVBIRE -Palande em,

fALHANOSSA l·Ontem '

lançamos a promoção do
sorteio da camisa oficial do

campeão brasileiro 2010 e

faltou dizer o e-mail para
mandar a resposta.

ARQUIVO OCP

Amador
o Vitória estreia hoje no Campeonato

Estadual Amador, que será disputado na

Grande Florianópolis. O auríverde do bair
ro Rio da Luz enfrenta o Me opolitano de
Criciúma às 19h em Biguaçu. ibado,
pega o Cruzeiro de Itá no mesmo horário
e domingo BAC de Biguaçu às I7h. O ven

cedor deste grupo pega o melhor da outra

chave na final de segunda-feira, às 17h.

Caravaggio (Criciúma), Grêmio Cachoeira

(Floripa), Tuper (São Bento) e Ajap (Pinhal
zinho) também estão no grupo.

Fim de semana de definicões
.:t

no Automobilismo de Terra
JARAGUÁ DO SUL

O fim de semana não será de

definições apenas na Fórmula 1.
Em Santa Catarina, o Campeo
nato de Automobilismo na Terra

pode conhecer alguns campe-_
ões na etapa que será realizada
em Joaçaba. A antepenúltima e a

penúltima provas acontecem no

Autódromo Cavalo de Aço e um

jaraguaense poderá levantar o

caneco da competição com uma

etapa de antecedência.
É o caso de Thomaz Schwartz

que precisa apenas completar
uma das duas corridas para dei
xar o Meio-Oeste com o título
de 2010. Os .outros participantes
da região vivem uma briga mais
acirrada. Na Marcas A, cinco pi
lotos estão no páreo e entre eles
Dirceu Rausisse, vice-líder com

51 pontos, dois a menos que
o primeiro Leopoldo Mess (53
pontos) e de Thiago Raussis, com

I i
e

!fd
lz

!
I

\

49 pontos, esta em quinto, mas

há apenas três pontos de Mess.
Na Stock-Car Ómega, destaque

para a recuperação de Alessandro

Coelho, que ocupa a segunda co

locação com 49 pontos. A diferen

ça dele para o líder Ioelson Capis
trano, de Florianópolis é grande
(23 pontos), mas como faltam três

corridas, Coelho precisa somar o

máximo de pontos possível e tor

cer para Capistrano não pontuar.
DIVULGAÇÃO/JIMMI TORRES/BARULHO DE MOTOR

Thomaz precisa apenas terminar
uma das duas provas para
levantar 'caneco da Marcas A
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Na área

Henrique
Porto

TacaOGP
� -

DIVULGAÇAOjAVANTEESPORTES
�

/L_'f.��
I HASi __

.'

., f �lL
.,:;;,

este sábado conheceremos
mais dois semifinalistas
da Taça O Correio do Povo.
Fladutra e Avaí estão em

situações mais tranquilas que o Uni
dos/Nova Geração. Este precisa da
vitória a qualquer custo sobre o Fla

dutra, enquanto o Avaí assiste tudo
de camarote. Hoje vou trazer um

perfil do Pirapora, a grande surpresa
da primeira fase. A equipe de Guara

mirim, criada neste ano pela colônia
mineira radicada na cidade, venceu

todos os seus jogos. O da equipe
nome é uma homenagem à cidade
de Pirapora, de onde vieram o técni
co Ricardo Entrepontes e alguns jogadores do elenco. O time base é
formado por Jonatan; Vagner, Junior, Eder e Lucas; Ernani, Renato,
Jeferson e Tito; João e o bom atacante Mineiro, que já destaquei aqui
na coluna, A equipe joga de azul e vermelho, mesmas cores de uma

equipe que Ricardo mantinha no futebol varzeano de Pirapora.

Escalada em Gorupá
Havia comentado na coluna sobre um "point" de escalada espor

tiva em Corupá. Fica no Braço Esquerdo, na propriedade de Arlindo
Paust. Quem esteve lá recentemente foi uma equipe do programa
Planeta EXPN, do canal de esportes pago ESPN. E eles ficaram im

pressionados com o que viram. Segundo a reportagem de Eliseu Fre

chou, o local promete ser um dos melhores do Brasil. Valeu até uma

menção em seu blog aos pastéis de palmito e de banana de Paust. Só
faltou falar do delicioso feijão com palmito. Como amante do nosso

Vale do Itapocu, fico feliz com o "descobrimento" da região.

Sesi e o futsal
Boatos são como ondas:

vão e voltam. Certas vezes com

intensidade menor, outras com

grande fúria. E quem voltou
com força máxima foi boato so

bre o patrocínio do Sesi ao futsal
de Iaraguá do Sul. Havia trazido
a informação em primeira mão

aqui na coluna, muitos meses

atrás. Na época, me disseram

que o patrocínio estava atrelado
auma situação política (que nada
tem a ver com a nossa política
local), o que não aconteceu nas

eleições de outubro. Mas parece
que a história não era bem essa

Aguardemos com ansiedade as

cenas dos próximos capítulos.

Mobilização
Parabenizo a iniciativa

do amigo Thiago Subtil, da
Farmácia. São Camilo. Ele

,"'i, ,

'

,,/I

,'aft�.. r.íu a id�ia de de,ê,far a
,

cidade para incentivar os

'

atletas da Malwee, nesta

reta final de sua Liga Futsal.
Vestiu urna placa na frente
de seu estabelecimento com

,'sa da 'egui e.
'

" � ,

'epeB,
• ff

,.,' itúI&.

Kaiapós
Interessante destacar a boa campanha do Kaiapós no Aberto

de Futsal. A equipe chegou e saiu invicta da fase semifinal, quan
do foi superada pela Baumann apenas nas penalidades. Na de
cisão do terceiro lugar, perdeu para a Belmec/Ex-Astros por 2xl.

Estes, por sua vez, fizeram uma ótima campanha em homenagem'
ao amigo Ádamo Correia, falecido no início do ano.

,.

EDUARDO MONTECING

Para Samuel Lopes seleção brasileira evoluiu muito nos últimos anos e vaga poderá vir já no ano que vem

TIRO

Samuel Lopes mira

Olimpíadas 2012
Atirador viaja hoje para o Rio em busca do sonho olímpico
JARAGUÁ DO SUL

Samuel Lopes terá, durante
a próxima semana, a chance
de brigar pela conquista de
um sonho.

Apesar de confessar que as

chances de vaga são bastante re

motas neste momento, o atleta
luta para alcançar índice olímpico.
"Eventualmente a vaga pode não

ser conquistada agora, mas quem
obter o índice pode buscar a vaga
por outros meios", afirma.

Se não ganhar, Lopes torce

para que os Estados Unidos fatu
rem o Campeonato das Américas,
já que eles já possuem uma das va

gas e com a segunda deixam o ca

minho aberto. "Se os americanos

ganharem, para o Pan-Americano
.

teremos mais chances, porque
eles ficam inelegíveis", explicou.

Mas o caminho para o jara
guaense chegar a tão sonhada

vaga olímpica está apenas come

çando. No ano que vem, haverá
o Pan-Americano, no México,
e quatro Copas Mundiais que
reservam vagas olímpicas. Um
bom desempenho nessas com

petições aliado ao índice olím

pico, podem garantir um wild
card (convite).

Como sonhar não custa nada,
Lopes acredita que dá para "con

quistar uma medalha no Pan

Americano, participar da próxima
Olimpíada e, em 2016, quando o

Brasil tem as vagas de país sede,
conquistar uma medalha".

O
atirador jaraguaense es

tará de 17 a 26, no Rio de

Janeiro, no Campeonato
das Américas, competição

que dará vaga aos Jogos Olímpi
cos de Londres 2012. Antes, de 14
a 15, Lopes participa da última

etapa do Campeonato Brasilei
ro de Tiro, também no Rio, que
servirá de "treino de luxo" para a

principal competição do ano.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

.....•....•......•.•..............•....••............•...•......

\.,** *_ MALWEE/CIMED x COPAGRIL/FAVlLE
�, Dia 23/11 às 21h na Arena Jaraguá

..•...................................................•.........

CONCORRA À CAMISA DO

CAMPEÃO BRASILEIRO 2010

o Correio do P9VO e o Maluta Calçados e

Esportes dão para você uma camisa oficial
do campeão brasileiro 2010.

Para isso. precisa ser bom de palpite e responder à

seguinte pergunta: quem serão os quatro primeiros
colocados do Brasileirão 2010?

Mande sua resposta para
julimar@ocorreiodopovo.com.br colocando os quatro
clubes na ordem em que você acha que irão terminar a

competição (este será um dos critérios de desempate).
O prazo final para envio das respostas é até as 12h do

dia 3 de dezembro de 2010. Será aceito apenas um

palpite por e-mail por isso. ao enviar a resposta, mande
também seu nome completo e um telefone de contato.
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Eqmpesdo futsal
sub-17 na semifinal
Time sub-Ll masculino briga pelo título em Chapecó

s meninas da Raumak/
Postos Mime/FME dis

putam quadrangular se

mifinal em turno único,
enquanto que os garotos do CEJ /
Afortl Color Química/Luterprev /
Gráfica Régis/FME brigam por
uma vaga na decisão, durante
o returno do quadrangular se

mifinal.
As comandadas de Vitor Ale

xandre viajam para Chapecó e

duelam contra Balneário Cam

boriú, Criciúma e as· donas da
casa. O técnico avisou que es

pera continuidade na evolução
do time e que sua equipe entra

como favorita a uma das duas Time sub-17 masculino precisa vencer Joinville e Ibirama para passar à final

vagas. "Queremos manter o mes-

mo nível de atuações e conseguir
chegar na final", disse.

Já os garotos viajam par� Blu
menau e pegam Krona/Joinville e

Ibirama, além dos donos da casa.

Para seguir na competição eles

precisam derrotar o rival Ioinvil
le e o time de Ibirama. De 14 a 15
de novembro os comandados de

Augustinho Ferrari seguem para
Timbó, onde participam da fase
estadual dos lese,

JARAGUÁ DO SUL

OS times de futsal sub-17
entram em quadra neste
fim de semana para decidir
os rumos das equipes no

Campeonato Estadual.

SUt-'AMER�CANA,

Avaí é eliminado
OAvaíse despediu ontem de sua

.

primeira competição internacional
oficial. A equipe catarinense perdeu
para o Goiás por lxO, pelo jogo de
volta das quartas de final da Copa
Sul Americana. No duelo de ida as

equipes haviam empatado em 2x2.

Agora, o time Esmeraldino enfren
ta o Palmeiras na próxima quarta
feira, 17, às 22h, no Serra Dourada.
Avaí e Goiás fizeram um primeiro
tempo .

de poucas oportunidades
de gol. Os visitantes chegaram ao

gol em lance de bola parada. Aos 44

minutos, Wellington Saci cobrou es

canteio, Felipe ajeitou e Rafael Mou

ra, desviou para o fundo das redes.

ARQUIVOOCP

CARAGUA AUTO ELITE

CONTRATA

• VENDEDOR AUTOMÓVEIS ZERO - INTERNO

• VENDEDOR AUTOMÓVEIS ZER�RNO
\

• VENDEDOR AUTOMÓVEIS USADOS

CURRICULUM PARA:

rh@caraguaautoelite.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SAND\. CATARINA Tabelionato do Município e Comarca

deJaraguá do Sul- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
Avenida Marechal Deodoro daFonseca nO 1589 .Telefone: (47)

3273-2390 • Horário de Funcionamento: 09:ooh às 18:oohTabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMACÃO DE PROTESTO Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97,
c/c o artigo 995 do código de ��as da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a rela

ção de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis,
a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por

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

Apontamento: 161201/2010 Sacado: AFP PROMOCOES E EVENTOS lIDA ME Endereço: R C PRO GOMES DE ou
VEIRA 1232 A301 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: FORMIGAR! INFORMATICA COMERCIO PRO
DUT ELETRONICO Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: OS 9070003 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 174,50
- Vencimento: 25/10/2010 ------ Apontamento: 161213/2010 Sacado: CACHACARlAE RESD\UR. AGUA E SABOR LT
Endereço: RUA CORONEL PROCOPIO G. OLIVEIRA 290 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: AGUA DOCE
DISTRlBillCAO E LOGISTICA LIDA-ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 12971/1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 224,41- Vencimento: 25/10/2010

Apontamento: 161668/2010 Sacado: FEliPE RODRIGUES BUHR Endereço: RUA PRESIDENTE E. PESSOA, III AP 81 -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-100 Credor: SHOPPING SHOWlIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: L32/026
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 603,50 - Vencimento: 30/10/2010

Apontamento: 161300/2010 Sacado: JUllO DE SOUZA Endereço: RUA FRANCISCO DUTRA 223 - AMIZADE - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: BANCO SOFISA SA Portador: BElAVISTA COGUMELOS lIDA Espécie: DMI - N°
Titulo: UNI257782A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 89,08 - Vencimento: 29/09/2010

Apontamento: 161478/2010 Sacado: MANOELINACIO Endereço: RUA SILVIO UllER 70 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89252-820 Credor: SAUlD NEUMANN & CIA lIDA -ME. Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 6683 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 2.855,00 - Vencimento: 27/10/2010

Apontamento: 161106/2010 Sacado: NILVO SJOEBERG Endereço: ADOLPHO A ZIEMANN 416 - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89255-410 Credor: HAOLEfEC COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 92
4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 340,00 - Vencimento: 22/10/2010

Apontamento: 161729/2010 Sacado: RAMIRES DE MIRANDA - ME Endereço: AVPREFWAIDEMAR GRUBBA - VILA
lAlAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-501 Credor: SITMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 22886*0001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.556,14 - Vencimento: 29/10/2010

Apontamento: 161332/2010 Sacado: WAlTERLEOPOlDO RADUNTZ Endereço: RUAPAUlD SCHIOCHET 402 AP. 77 -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-440 Credor: CIZESKI INCORPORADORAlIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
RA0306711 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.000,00 - Vencimento: 20/10/2010

Apontamento: 161333/2010 Sacado: WAITER LEOPOlDO RADUNTZ Endereço: RUA PAULO SCHIOCHET 402 AP. 77 -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-440 Credor: CIZESKIINCORPORADORAlIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
NP0306719 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.083,33 - Vencimento: 20/10/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 121ll/201O.
Jaraguá do Sul (SC), 12 de novembro de 2010. .

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 9

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

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

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

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localiza
ção incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou dorniciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica
da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante,
tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 9766 Sacado: BORRACHARIA DEVIGIU CNPJ: 09.537.927/000 Cedente: HMJ PNEUS IlDA - EPP CNPJ:
04.086.028/000 Número do Título: 01560 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMllUM DataVencimento: 19/ 10/2010Valor: 1.013,34 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9167 Sacado: CAISIU DO CARMO WAECHTER CPF: 010.331.100-94 Cedente: FUND. BRAS. TECNOLOGIA
SOLDAGEM CNPJ: 27.282.748/000 Número do Título: 0041018145 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: !TAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 12/09/2010 Valor: 333,33 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9816 Sacado: EVERfON LUIZ MELNINSKI CPF: 070.717.379-59 Cedente: WS IMOVEIS LIDA EPP CNPJ:
08.364.750/000 Número do Título: 44084294 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU
UNlBANCO SA DataVencimento: 12/10/2010 Valor: 150,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO

P;�����i��'98ã5-��d��-HELMüTH-FOSSiiEFii.HO-CPF�936�424:749:34-�d��;��COOPEMTIVAREGioNAi-AGRO-
PECUARIAVALE DO !TAJCNPJ: 85.789.782/000 Número do Título: 00129301 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMllUM DataVencimento: 23/10/2010Valor: 843,98
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$,31,95, Edital: R$15,OO
---------------------------------------------------------_------------------------------------------------------------------------------_--

Protocolo: 9581 Sacado: JOSE IVASIR DA COSTA CPF: 385.194.969-20 Cedente: RM COMERCIO E SERVIÇOS AUTO
ELETRICOS IlDA CNPJ: 06.153.403/000 Número do Título: 001301 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAlXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/1O/2010Valor: 64,00 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 9984 Sacado: MAILSON SARDANHA CPF: 077.415.519-14 Cedente: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU
ARIAVALE DO !TAJCNPJ: 85.789.782/000 Número do Título: 00117501 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indica
ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 26/ 1O/2010Valor: 1.968,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,77, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9833 Sacado: MARIA ROZEU BOGO CPF: 625.799.249-49 Cedente: LUIZA SCHWALBE ME CNPJ: 06.114.070/000
Número do Título: UNICAEspécie: Nota Promissória Apresentante: LUIZA SCHWALBEME DataVencimento: 13/08/2010Va
lor: 7.931,44 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 9594 Sacado: MARTINS & NlCOCHEW COMERCIO DE JOlAS IlDA CNPJ: 11.817.047/000 Cedente: wrs
JOlAS INDUSTRIA E COMERCIO IlDA CNPJ: 03.178.489/000 Número do Título: 1251/02 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAlXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/10/2010 Valor: 1.285,09 li
quidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$15,00

Protocolo: 9366 Sacado: METAIZIN INDUSTRIA METALURGICA IlDA CNPJ: 04.920.376/000 Cedente: ACODORI IN
DUSTRIA E COMERCIO DE METAIS CNPJ: 93.045.540/000 Número do Título: 559 B Espécie: Duplicata deVenda Mercan
til por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 01/10/2010 Valor:
2.676,70 Liquidação após a intimação: R$IQ,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$15,00
---------------------------------------------------------------------------------_---------------------------------------------------------

Protocolo: 9841 Sacado: ROTA 100 TRANSPORTES I1DA CNPJ: 06.221.314/000 Cedente: CONESUL CONSUITORIA E
NEGOCIOS IlDA CNPJ: 05.993.523/000 Número do Título: R2449/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indica
ção Apresentante: CAlXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 19/10/201OValor: 315,00 Liquidação após a intima

ção: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9843 Sacado: ROTA 100 TRANSPORTES I1DA CNPJ: 06.221.314/000 Cedente: UNK COMERCIAL IMPORTA
DORA E EXPORTADORA I1DA CNPJ: 06.089.521/000 Número do Título: 22490-4/4 Espécie: Duplicata deVenda Mercan
til por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUU1PLO DataVencimento: 21/10/2010Valor: 498,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10002 Sacado: ROTA 100 TRANSPORTES IlDA CNPJ: 06.221.314/000 Cedente: BORRACHARIA E COM. DE
PNEUS PORTAL I1DA ME CNPJ: 03.012.810/000 Número do Título: 824-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAlXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 25/10/2010 Valor: 131,00 Liquidação após a

intimação: R$ 10,40, Condúção: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10026 Sacado: ROTA 100 TRANSPORTES UDA CNPJ: 06.221.314/000 Cedente: UNK COMERCIAL IMPORTA
DORA E EXPORTADORA I1DA CNPJ: 06.089.521/000 Número do Título: 29334-1/4 Espécie: Duplicata deVenda Mercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIMpataVencimento: 30/10/2010 Valor:
2.610,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$15,OO

Protocolo: 10042 Sacado: ROTA 100 TRANSPORTES IlDA CNPJ: 06.221.314/000 Cedente: MAJOKA UNIFORMES IND.
COM. I1DA CNPJ: 00.286.158/000 Número do Título: 2970/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: CAlXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 26/10/2010 Valor: 279,15 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9791 Sacado: SANDRA REGINA BOLDUAN CPF: 053.244.189-35 Cedente: SlLMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000
Número do Título: 19206*002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 20/ 10/2010Valor: 389,47 Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução:
R$ 55,93, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9599 Sacado:VALDIRVIEIRA CPF: 991.255.609-72 Cedente: BANCO FlBRAS/A CNPJ: 58.616.418/000 Número
do Título: 13-67998/10 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Data Vencimento: 12/02/2010 Valor: 11.953,64 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,87, Diligência:
R$ 31,95, Edital: R$15,OO

Christa Inge HilleWagner, Interventora
t·... � _.. ... ., .....
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Jazigos ainda não
serão demolidos
Desapropriação do terreno precisa ser concluída primeiro
JARAGUÁ DO SUL

A demolição dos jazigos
verticais construídos no

cemitério do Czerniewicz
ainda é uma incógnita.

sso porque primeiro a Pre
feitura precisa concluir a

desapropriação do terreno,
que pertencia à Associação

do Cemitério Brüstlein e foi

comprado pela Leier Adminis
tradora, em 2006. De acordo
com a chefe de gabinete, Fedra
Konell, o processo de desapro
priação do terreno foi iniciado

Comunidade quer
uma área de lazer

Nos próximos dias, o presiden
te da Associação de Moradores do
Bairro Czerniewicz, Gerson Lemke,
deve se reunir com representantes
da Prefeitura para saber de que
forma o terreno poderá ser utiliza
do depois da demolição. "Quere
mos saber se é possível construir
uma área de lazer nesse espaço
sem interferir no espaço do antigo
cemitério", comentou.

A construção do cemitério ver

tical começou no final de 2006, mas

foi paralisada em 2007 a pedido do

Comphaan (Conselho Municipal do
Patrimônio Histórico, Cultural, Ar

queológico, Artístico e Natural de Ia- ,

ff:.u"

raguá do Sul). O conselho temia que
a construção fosse ampliada e que

v«

os antigos túmulos fossem demoli
dos. O Cemitério Protestante Brüs
tlein é considerado o mais antigo do

município. O primeiro sepultamen
to no local aconteceu em 1911.

por orientação da procuradoria
jurídica da Prefeitura.

Para resolver o impasse entre

a Leier e a comunidade - que não

aceitava a construção dos jazi
gos no local - o governo muni

cipal propôs, no ano passado, a

permuta do terreno que abriga
ria o cemitério por uma outra

área pertencente à Prefeitura.
Mas o acordo não se concreti
zou. ''A negociação não acon

teceu por causa de um proble
ma jurídico, que agora não me

recordo qual é. Por isso houve
a orientação de desapropriar o

imóvel", comentou Fedra. O pro
curador jurídico, Mário Sérgio

Peixer Filho, não foi localizado

para falar sobre a questão.
Conforme um dos responsá

veis pela Leier Administradora,
Leonardo Leier, a empresa ainda
não fez nenhum acordo com o

governo municipal sobre a de

molição dos jazigos construídos
há três anos. ''Ainda não temos'

conhecimento se a Prefeitura

pretende realizar algum projeto
naquele espaço. Vamos conver

sar sobre o assunto assim que o

processo de desapropriação for

concluído", afirmou.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

, .. ,;,

Construção dos jazigos verticais está paralisada há mais de três anos

�V�OTO X ()�UBU8
Acidente provoca morte

Um motociclista de 30 anos morreu após ser atro

pelado porum ônibus na localidade de 13 deMaioAlto,
no limite entre Massaranduba e Blumenau, por volta
das 19h de quinta-feira. Rogério Ponsoni, que pilotava
uma CG 150 com placas de Pomerode, teve múltiplas
fraturas e morreu na hora. Segundo os Bombeiros de
Massaranduba, testemunhas teriam informado que
a moto se perdeu na curva e, com isso, o piloto caiu
embaixo do ônibus escolar com placas de Blumenau.
Nenhum dos ocupantes do coletivo se feriu.

OPER/\Çj�O
Mais fiscalização nas BRs

A PRF (polícia Rodoviária Federal) realiza a Opera
ção Proclamação da República nas estradas federais do
Estado a partir da zero hora de hoje até a meia-noite de

segunda-feira, 15. O patrulhamento será reforçado com

viaturas, bafômetros e radares para evitar infrações,
como ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade,
embriaguez e outras. Os caminhões ficam impedidos
de trafegar nos trechos de pista simples no sábado, das
6h às 12h, e na segunda-feira, das 16h às 22h. A multa

para quem descumprir a medida é de R$ 85,13.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 180/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: FORNECIMENTO DE ANTI ESPUMANTE E POLlELETRÓLlTO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 12/11/2010, das 8:00 h às 11:30 e das
13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 30/11/2010 10:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti., nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

----------------�---------------------.-_-..-..-_-..-..-.-__
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

'

• LICITAÇÃO N°: 179/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTíVEIS
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 12/11/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das
13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 29/11/2010 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

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

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abai
xo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 178/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE PEDRISCO COM PÓ DE PEDRA, PÓ DE PEDRA
E BRITA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 12/11/2010, das 8:00 h às 11:30 e das 13:00 às.
16:00 h

.

• DATA DA ABERTURA: 26/11/201014:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclareci
mentos ádicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 177/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUíMICOS
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 12/11/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das
13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 30/11/2010 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

JARAGUÁ DO SUL - se
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 17/2010
o .ISSEM de Jaraguá do Sul - SC comunica que se encontra
instaurada a licitação abaixo especificada:
- Processo Licitatório n° 17/2010 - CHAMAMENTO PÚBLICO
- Objeto: CREDENCIAMENTO DE ClÍNICAS PARA O FOR-
NECIMENTO DE SERViÇOS DE READAPTAÇÃO FíSICA E

REEDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CONSULTAS PSICOLÓGI
CAS, CONSULTAS FONOAUDIOLÓGICAS E CONSULTAS A
NUTRICIONISTA

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no site www.

issem.com.br; através do telefone 047- 3370-8650 - Setor de

Licitações ou e-mail compras@issem.com.br.

Francisco Rodrigues
Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Você leva
Ar-condicionaclo

por apenas

R$990I;-

Voyage 1.0
Total Flex 2011

NovoGoll.O
ToIal FIex 2011

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
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ICompre com quem realmente
é especializado no assunto! I
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IRua Reinoldo Rau, 67 - Centro Venha fazer uma visita!
- -- ._-_. - -- - -
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