
História
preservada
Jougern Herrmann, 50
anos, vive com a família
em uma casa construída

pelos avós em 1932. Ele
.. guarda namemória as

boas lembranças dos
antepassados e preserva as

características originais da
residência em arquitetura

alemã localizada no
Centro de Corupá.

Página 11

Multas renderammais
de R .1,2milhão ao
convênio de trânsito

Arrecadação registradaentre janeiro e agosto deste ano inclui infrações aplicadas pela Polícia
Militar e também as registradas pelos fotossensores.Valor é dividido entre Prefeitura, PolíciaMilitar

e Polícia Civil e investido emmelhorias na sinalização e na compra emanutenção de viaturas.
. ,',

Página 7

PIERO RAGAZZI

Página 8

HOMENAGEM AOS VETERANOS
Mais de dez mil pessoas prestigiaram o desfile do 22° Encontro Nacional de Veteranos da FEB

(Força Expedicionária Brasileira), que aconteceu na rua Getúlio Vargas, na manhã de ontem. Evento
serviu para homenagear os soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial.

blush!
A revista da mulher inteligente!

Estudo vai avaliar
transporte coletivo
Antes de lançar licitação
para escolha da nova

concessionária, Prefeitura
de Guaramirim quer
saber quais as principais
necessidades do serviço
na cidade. Página 4

Malwee busca o
.

tetracampeonato
Time enfrenta a Copagril
às 21 h de hoje em
Marechal Cândido
Rondon, pela Liga Futsal.

- Jogo da volta será na

próxima terça-feira, na
Arena Jaraguá. Página 18

Cidade ganha as
. cores do Natal
Inauguração das luzes
natalinas, chegada do
Papai Noel e coral em
frente à Igreja Matriz
abrem hoje programação
festiva que se estende até
dezembro. Página 9

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.bt
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A expansão da
Revolucão Russa

, �

No dia 16 de novembro de -verno socialista soviético.
1917, depois de conquistar a vi- No fim de um período de
tória em Petrogrado, a revolução guerra civil, a Rússia estava com
russa se estende rapidamentepor pletamente arrasada, com graves
todo o país. O acontecimento foi problemas para recuperar sua

uma série de eventos políticos na produção agrícola e industrial.
Rússia que, após a eliminação da Em uma tentativa de reconstruir
autocracia e depois de um perío- o país, Lenin criou, em fevereiro
do sob o domínio de umGoverno de 1921, a Comissão Estatal de

Provisório, resultou no estabele- Planificação Econômica - tam

cimento do poder soviético sob o bém conhecida como GOS
controle do partido bolchevique. PLAN -, encarregada da coor

O resultado de todo o processo foi denação geral da economia do
'

o nascimento da União Soviética, país. Um mês depois, adaptou-
que durou até 1991. se, um conjunto de medidas'

A revolução compreendeu conhecidas como Nova Política
duas fases distintas. A primeira Econômica ou NEP.
foi a Revolução de Fevereiro, em, Entre as medidas tomadas

março de 1917. O conflito derru- pela NEP destacam-se a liberda
bou a autocracia do Czar Nico- de de comércio interno, liberdade
lau U da Rússia, o último Czar a de salário aos trabalhadores e a

governar, e procurou estabelecer autorização para o funciona
em seu lugar uma república de mento de empresas partícula
cunho liberal. O segundo episó- res. O Estado russo continuou,
dio foi a Revolução de Outubro, no entanto, exercendo controle
em novembro do mesmo ano, sobre setores considerados vi
na qual o Partido Bolchevique, tais para a economia: o comér
liderado por Lênin, derrubou o cio exterior, o sistema bancário

governo provisório e impôs o go- e as grandes indústrias de base.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Revolução Russa resultou no estabelecimento do
poder soviético sobo controle do partido bolchevique

PELO MUNDO

,.�

Amadeo de Saboya
No dia 16 de novembro de 1870 as cortes es

panholas elegemAmadeo de Saboya para ocu
par o trono do país. O paíshaviapassadoporuma
revolução dois anos antes, e até então o governo
provisório estava sob responsabilidade de gene
rais. Em 1969, veio anova constituição e o desafio
do escolhido para presidente - desenvolver um

país empobrecido e extremamente precário.

1af�9

FamOia real é expulsa
,

No início da segunda metade de novem
bro de 1889, o governo provisório envia uma

mensagem a Dom Pedro II exigindo a retira
da da família real do Brasil, em um prazo má
ximo de 24 horas. Um dia antes, oMarechal
Deodoro da Fonseca havia decretado o fim
do período imperial em um golpe militar de
Estado sem apoio popular.

'1 �'"i)

A URSS e sua Venus III
-

Em 16 denovembro de 1965, aVeneralll, uma
sonda atmosférica pesando 958 quilos, é lançada
da União Soviética com destino aVênus. No seu

histórico ficou marcado que as comunicações
foram perdidas um pouco antes ,da entrada na

atmosfera. Ela teve problemas e não retomou à

Terra, permanecendo no planeta inexplorado.
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA
i

OAB deJaraguá
u • , d(i)Sql

j � G • I ,# j.

SEXTA-FEIRA
. .

Jorge Brognoli,'
.

.. �conomi5ta

.

DurvalMareatto,
. presidente d�Acijs !

•

Convite para um cafezinho

Acrítica
da presidente eleita Dilma Rousseff à

política monetária do Banco Central dos Es
tados Unidos, que quer injetar 600 bilhões de
dólares no mercado, de modo a desvalorizar a

moeda como forma de beneficiar as exportações, está
assentada na convicção de que a esperteza dos países ri
cos deve ser combatida com vigor, O posicionamento do
Brasil com referência a atitudes similares tem, na histó
ria recente, algumas circunstâncias quemerecem ser re-

. latadas. O interesse dos EUA em implantar aAlca (Área
de Livre Comércio das Américas), que pretendia
induzir os países de América do Sul a suprimir
todas suas barreiras aduaneiras,
foi abortado pelo fracasso das polí
ticas econômicas neoliberais cria
das porWashington que, entre ou

tras artimanhas, preservava para si
as barreiras não tarifárias. Além do
acesso aos mercados da região, o
interesse era a obtenção de supe
rávits comerciais para compensar
a perda de competitividade dos
seus produtos de exportação. A
crise da Argentina em 2001 refor

çou a consciência do governo bra
sileiro em não' cair nessa armadi
lha comercial. Por outro lado, preocupado com

a reaproximação'da Argentina com o Brasil, um
alto funcionário do Departamento de Estado
norteamericano tentou desmanchar tal parce
ria estratégica, instigando a disputa entre ambos
países. O então presidente Fernando Henrique
Cardoso declarou nessa oportunidade: "Não é

possível deixar a Argentina em crise sem dar a
ela condições de sobrevivência. A Argentina foi
aplaudida e fez tudo o que o FMI pediu. Agora
vai ser punida?"

Nesse contexto, a atitude inescrupulosade uma
, revista "conhecida" que se debruça na publicação
de factóides circenses que deixam exaltadas as

classes médias, omitindo ao mesmo tempo tudo
.

aquilo que permitiria à nossa sociedade discutir
com sobriedade o destino de um Brasil consen
sual, divide a mesma em disputas inúteis. Pouco
se divulga sobre o seminário "Desafios, Oportu
nidades e Riscos da Globalização à Ordem", que
aconteceu em 2001, promovido pela Ordem dos

SÁBADO
Fernando Rizzolo
"Advogado,

.

�' ,i

Advogados do Brasil (OAB), no qual o ex-presiden
te Cardoso diz o seguinte na abertura do mesmo:

"é mais fácil ideológica e politicamente, negociar
acordos comerciais com a Comunidade Econô
mica Europeia do que com os Estados Unidos".
Tal discurso reconheceu claramente, que as ne

gociações com a União Europeia representavam
menos riscos para a soberania do Brasil do que
as realizadas para a formação da Alca, pautadas
apenas para atender os interesses das nações
mais ricas. Durante a abertura oficial da Assem
bleia do BID (Banco Interamericano de Desen

volviment) em, 2002, o então pre-
sidente Cardoso exigiu mudanças
nos critérios técnicos do FMI para
atender aos países em desenvol
vimento, criticando as manobras
contáveis destinadas a reduzir as

possibilidades de' crescimento des
tes. E acrescentou com aspereza
nessa oportunidade: "Quando va

mos discutir isto, o FMI nos trata

como se fôssemos analfabetos".
Os leitores sabem da minha ad

miração pelo presidente Lula, mas
poucos sabem o respeito que tenho

pelo sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Res

peito que é resultado do seu discurso na Assem

'bleiaFrancesaem2001, depois do 11 de setembro:
"A barbárie não é somente a covardia do terroris

mo, mas também a intolerância ou a imposição de
políticas unilaterais em escala planetária". Pode até
ser sido retórica, mas a sua mensagem guardava,
na sua essência, o desconforto da descoberta que
as "relações carnais" com os poderosos deve ser

eliminada do vocabulário econômico. Tal discurso
foi o epitáfio definitivo da Área de Livre Comércio
das Américas. O destino dos países do sul come

çou com essa mudança de atitude conceitual. A

partir daí foram assentadas as bases para consoli
dar o futuro do Brasil como nação independente,
mas com seus olhos colocados solidariamente nos
nossos Vizinhos. Quando o pr.esidente Lula fina
lízar seu mandato, seria fantástico se aceitasse o

cafezinho oferecido pelo ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso. Tal bebida deveria ser a aliança
simbólica que os torne amigos novamente.

"
Quando Lula
finalizar seu
mandato, seria
fantástico se

aceitasse o _

cafezinho oferecido
por FHC.

"

SERViÇO
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�,�Os�nA
'Concerto de Gala
na Scar dia 21

Concerto de Gala (Primavera) 2010

será apresentado dia 21 de novembro

pela Orquestra de Cordas Camerata Gru

po de Câmara, regência Ricardo Feldens.
O evento acontece a partir das' 20h, no
Centro Cultural da Scar. O concerto terá

participação especial de bailarinos. In

gressos à venda na secretaria do Centro

Cultural, ao preço de R$ 15 e R$ 7,5; meia
entrada. Informações pelo telefone (47)
3275-2477.

t THO\
Grupo italiano
hoje e amanhã

A "Associazione Bellunesi Nel Mondo

FamigliaJaraguá do Sul" e o grupo italiano
"1... sarrano famosi" apresentam a comé
dia teatral "in ter atti di Carla Goldoni". O

espetáculo é gratuito e será apresentado
hoje na comunidade Santo Antonio, no
bairro lo Braço do Norte, em Massaran

duba, às 19h45, e amanhã na comunida
de Santos Anjos, no bairro Avaí, em Gua

ramirim, às 19h30. A entrada é um quilo
de alimento não perecível ou brinquedo.

A,Nu�nA.�S

Cãominhada
dia 27 na praça

AAjapra (Associação Jaraguaense Pro
tetora dos Animais) e parceiros promo-,

vem dia 27 de novembro a 1 a Cãominhada
de Jaraguá do SuL No evento os partici
pantes poderão demonstrar o amor pelos
animais, além de tirar dúvidas, adquirir
produtos relacionados ao mundo animal,
aprender alguns segredos para aproveitar
ainda os momentos com os animais de

estimação. A "cãomínhada" acontece na'

praçaÂngelo Piazera a partir das 13h30.

no�v�EH(J�/'�,l

Vendas é tema
de, curso no Cejas

Acijs (Associação Empresarial de Jaraguá
do Sul) realiza def a 9 de dezembro o curso

Técnicas deVendas - Turma II. O instrutor é
Everton Soares,

.

pós-graduádo em Comércio
Exterior e Gerenciamento de Marketing pelo
INPG (Instituto Nacional de Pós-Graduação). ,

O evento acontecerá no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul, das 18h30 às 22h30. O in

vestimento é de R$ 280 (nucleados), R$ 295

(associados) e R$ 390 (demais interessados).
Informações pelo telefone (47) 3275-7017;
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R NSPORTE COLETIVO

Estudo técnico para fevereiro
Edital para contratar a empresa deve ser lançado no fim deste mês

GUARAMIRIM

A nova licitação para
.

exploração do serviço de
transporte coletivo deve
ficar para fevereiro ou

março de 2011.

expectativa é da Prefei

tura' que pretende ter

em mãos, até o final de

[aneiro, um estudo téc
nico que apontará as maiores ne
cessidades do serviço na cidade.
A empresa que fará o estudo será
escolhida por meio de um edital a
ser publicado napróxima semana.

Segundo o secretário de Admi

nistração, Rolf Antonius Junior, a

ideia é que a empresa seja escolhida
no começo de dezembro e ainda
neste ano comece os trabalhos nas

ruas, podendo entregar o resultado
até o fim de janeiro.

O estudo técnico deverá con

ter informações como o número
de usuários de ônibus, as maiores
demandas por bairros, quais linhas
precisam de novos horários e qual
deve ser a faixa de preço da tarifa
em 2011. A partir desses dados, á

Concessão de. hoje
venceu em julho

Desde que o serviço de trans

porte coletivo foi implantado na

cidade, a empresa Canarinho, de
Jaraguá do Sul, é a detentora da
concessão. O último contrato da

empresa com o município foi as
sinado em 2005, prorrogando o

anterior, e cujo vencimento ocor

reu em julho deste ano. Como o

novo edital ainda não foi aberto,
a Prefeitura decidiu prorrogar o

contrato por mais seis meses, po
dendo ser estendida a exploração
do serviço pelo mesmo período.
Por isso, o Executivo espera que
todo o processo burocrático esteja

.

pronto até o final do primeiro se

mestre de 2011.

Prefeitura fará ajustes no projeto de
lei que regulamenta a concessão do
transporte coletivo. Se for aprovado
na Câmara, o Executivo publica o

edital de licitação em seguida.
"Se tudo ocorrer dentro do pre-

-

visto, poderemos abrir a licitação
porvolta demarço, para que o novo

serviço de transporte esteja em fun
cionamento até o fim do primeiro
semestre", comentaJunior.

Se tudo ocorrer dentro do
previsto, poderemos abrir a
licitação por voltademarço.

ROLf ANTONIUSJUNIOR,
SECRETÁRfO DE ADMINISTRAÇAo

A intenção inicial da.Prefeitura
era abrir o edital ainda neste ano,
mas o projeto de lei que regulamen
ta o serviço foi retirado da pauta da
Câmara de Vereadores. A decisão
ocorreu na metade do ano, após
uma audiência pública sobre o as

sunto organizada pelo Legislativo.
Na ocasião, entidades da sociedade
civil pediramum estudo técnico an
tes da aprovação da lei.

ARQUIVOOCP

Empresa Canarinho é a atual e única concessionária do transporte coletivo na cidade

PRESIDENTE DA ENTIDADE COMPARA COM JARAGUÁ Veradores vão
fazer audiências
nos bairros

Mesmo com a decisão da Pre
feitura de contratar uma empre
sa para fazer um estudo técnico,
os vereadores da oposição prefe
riram consultar a população por
conta própria. Jaime de Ávila
(PT) revela que três audiências

públicas estão marcadas entre

o final deste mês e o começo de
dezembro em associações de
bairros.

"Vamos fazer valer a opinião
da população, dos usuários do

serviço. As propostas serão reu

nidas para comparar depois com
o que o Executivo colocar no pro
jeto de lei que regulamenta. O

que a Prefeitura não incluir, nós
faremos por meio de emendas",
comentaÁvila.

AUDIÊNCIAS AGENDADAS:
• 29/11 - Recanto Seni
• 3/12 - bairro Corticeira

.� 7/12 - bairro Rio Branco

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

A realização de um estudo
técnico para definir os parâme
tros da nova licitação do serviço
de transporte público agrada
a Associação dos Usuários do

Transporte Coletivo da região.
Para o presidente, da entidade,
Mário Pappen, o processo uti
lizado na cidade é democrático
e, com isso, poderá,proporcio
nar um serviço melhor a partir
do ano quevem.

,

. "Houve uma audiência pú
blica com enorme participação
da sociedade nametade do ano
e a Prefeitura decidiu. analisar
melhor. Agora, vai par� um es

tudo técnico e depois passará
pela Câmara de Vereadores,
antes do edital ser aberto. Em .

Iaraguá do Sul, prorrogaram
o contrato via decreto, sem a

participação da sociedade, dos
vereadores, de ninguém", com
para Pappen.

Associação
defende os

estudos

ARQUIVO oCP

Processo
utilizado
na cidade é
democrático,
afirma Pappen

Em Jaraguá do Sul prorrogaram
o contrato via decreto, sem a

participação da sociedade
MÁRIO PAPPEN, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
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VENHA DESCOBRIR O CARRO
,

QUE ESTA REDESCOBRINDO O BRASIL.

Expedição Citroên AIRCROS$-: a mais emocionante expedição de aventura feita no Brasil. Ela irá

percorrer 8 mil km- durante 30 dias, com 10 jovens expedicionários a bordo do novo Citroén AIRCROSS,
- .'

redescobrindo o Brasil além da metrópole. E tudo vai virar um reality no canal Multishow, no programa
OUTROS LUGARÉS,. a 'partir de 16 de novembro.

.

< 'I -

Venha hoje até nossa concessionária, Le Monde Citroén Jaraguá do' Sul, na Avenida Waldemar Grubba,
1909, Bairro Vila l.alau. conhecer os expedicionários 'ao vivo, a partir das 8� e faça um test-drive.

Acompanhe essa grande aventura pelo site

w\A!w.expedicaoaircross.com. br

. elrROEN ",4.1R(Ç;,�©��
NOVAS ESCOLHAS
NOVOS CAMINHÓS.

REVISÃO
GRATIS
voes FAZ AS 3 PRIMEIRAS

Rf:.VI$OES E NAO PAGA NADA

CRÉATIVE TECHNOLOGIE . taIT/ROÊn
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CHARGE EDITORIAL

Transporte públicoI

seNHoR t)ls1AA\to I

O fOrOSSéWSOR
ITe 1'E60U'DE r-tNO,

..... uando o assunto é transporte coletivo,
podemos dizer que Guaramirim e Schro
eder saíram na frente das demais cidades

........, da região. Em Guaramirim, a nova licita
ção para exploração do serviço deve ser aberta
até março do ano que vem. O projeto prevê tam
bém a realização de audiências públicas para sa
ber quais são, de fato, as principais necessidades
da população.

Já em Schroeder, a elaboração
do edital de licitação para esco

lha da nova prestadora de serviço
está na fase final. A Prefeitura, in
clusive, demonstra prudência ao

vincular, entre as obrigações da
nova concessionária, a constru

ção de um novo terminal urbano
ou, pelo menos, o pagamento de
um valormensal ao governomu-

nicipal pela utilização do espaço.
Enquanto isso, Iaraguá do Sul continua en

frentando grandes problemas no transporte pú
blico. Além de ter tido o contrato com a Canari
nho renovado sucessivas vezes e sem licitação,
os compromissos firmados na gestão de Moacir
Bertoldi não foram cumpridos na íntegra.

Implantado em setembro do ano passado, o
Cartão Tem sequer pode ser chamado de passe
único, pois não cobre toda a cidade. Além disso,
quem dispõe do cartão ainda precisa pagar ab-

surdos R$ 2,50 pela passage� e, para quem não

tem, o preço é aindamais abusivo: R$ 2,80.
O projeto de revitalização do Terminal Ur

bano do Centro, criado em 2007, caiu por ter
ra simplesmente porque as melhorias orçadas
custariam mais do que a empresa afirma poder
pagar. A Prefeitura, por sua vez, cogita resolver
o problema criando outro: demolindo o ginásio
Arthur Müller para ocupar o terreno com a es

trutura do novo terminal.

Qual a garantia de que uma
nova área esportiva será criada

para substituir a que se�á der
rubada? Se a ideia é tão boa,
porque nenhum projeto foi
criado ou, pelos menos, apre
sentado à população até hoje?
Se o transporte coletivo é tão

prioritário quanto a adminis-·

tração assegura, porque decidiram deixar essa

questão para ano que vem? Porque todas as pro
postas de majoração de preço da passagem são

aprovadas tão facilmente pela Prefeitura?
Todos estes questionamentos, lamentavel

mente, permanecem sem respostas. Mas, quem
sabe, a boa vontade e independência com que as

.

Prefeituras de Guaramirim e Schroeder têm trata

do o tema sirvam de exemplo para Iaraguá do Sul

planejar o sistema de transporte coletivo commais

seriedade, prioridade e transparência no futuro.

r

r
II

r
I
t
!,

.,

c.oMlóO E AÇS1M:
CAf>Ã SIMALErRO,
UM F'L.AS�!

i
i,

r
r

1"
t
I
I'
r:
,

DO LEn-OR

Amadorismo
..... amadorismo da secre

taria e departamento de
Trânsito é tão evidente

.._.. que chega ser bizarro. As

mudanças de trânsito são tão

amadoras que eles mudam de

que possamos desfilar por esse

trânsito maluco, bem a caráter,
se é q�e o bom velhinho vai con

seguir chegar às nossas casas,
corri tanta confusão no

-

trânsito .

armada por esses incompeten
tes.

DOLEn-OR

A literatura "traumatiza" os jovens?
opinião como se

trocassem de rou

pa. Isso mostra

uma tremenda falta
de estudos e plane
jamento, que deve
riam ser feitos por
profissionais real-
'mente gabaritados
para tanto.

Até quando o

contribuinte vai
ser feito de palhaço? Evidente

que todas essas mudanças acar.
retam custos e esses são pagos
pelo contribuinte. A incompe
tência é tanta que vejamos dois

exemplos no bairro Barra do Rio
Cerro. Fizeram umestudo de que
nos cruzamentos da rua Berta

Weege com a entrada do Parque
Malwee havia a nece.ssidade da

instalação de um semáforo. O
mesmo foi instalado e há meses

ele está ali piscando todos os
.

dias o amarelinho para mim e

para você, chega ser cômico, sem
contar que não se sabe ainda se

essa mudança vai dar um resul
tado satisfatório.

Vamos esperar o Papai Noel
colocá-Io em funcionamento,

,. afinal o bom velhinho está che

gando e eu fiz um pedido simples
a ele, que traga para mim e para
você. u� nariz de palhaço para.

" Na rua Feliciano
Bortolini havia uma
lombada eletrônica
de 60 quilômetros
por hora no local
onde se imprime a

maior - velocidade
da via. O que eles
fizeram? Retiraram
a mesma e recolo
caram em cima de

um tope reduzindo para 40 qui
lômetros por hora, meses depois
eles fizeram o retorno para quem
vem do Iaraguá Esquerdo e colo
caram um semáforo a uma qua
dra da lombada. Isso parece mais
uma piada desses amadoristas,
ora, não precisa ser especialista
para deduzir tudo isso. Sem con

tar ainda que eles vão às rádios e

aos jornais e através de entrevis
tas não conseguem sequer expli
car de forma contundente o que
talvez nem eles mesmos estejam
entendendo, deixando. assim o

.

motorista cada dia mais confu
so. Nós motoristas (contribuin
tes) somos tratados verdadeira
mente como palhaços por esses

\

amadores de plantão. Eita, falta
de profissionalismo. Se não tem

competência não se estabeleça ...

Até quando o

contribuinte vai ser
feito de palhaço.?
Evidente que todas
essas mudanças

acarretam custos e
esses são, pagos pelo

contribuinte.

__Iv;'ste, creio, uma espécie de consenso entre

boa parte da sociedade brasileira acerca da

importância da educação e do conheci
.....lIIIlento como pilares fundamentais para o

pleno desenvolvimento de uma nação. Trata-se
de uma discussão antiga. Quem não se lembra de
Monteiro Lobato, declarando que um país se faz
com homens e livros? No entanto,
apesar de toda a conscientização,
até hoje não conseguimos resol- Uma pessoa com
ver essa questão no Brasil. dificuldades de ler não

Hoje, o Brasil é vítimada incom-
apenas é um profissionalpetência histórica do . Estado em

não oferecer à população Um siste- com limitações. Acima
ma educacional público universal e de tudo, trata-se de um
de excelência; em não tratar a edu- cidadão pela metade.
cação e a cultura com a atenção e o , ,cuidadomerecidos. mento. Historicamente escassa no

As consequências desse descalabro se refletem Brasil, essa literatura vem ganhando, nos últimos
nos ainda tímidos índices de leitura entre o povo. anos, inúmeros adeptos.
Uma pes a com dificuldades de ler não apenas é, Há uma revolução silenciosa em curso na lite
um profissi al com limitações. Acima de tudo, tra- ratura brasileira. A ficção de entretenimento pode
ta-se de um ci a

-

pelametade. ser uma preciosa aliada dos professores em sala·
Não tenho dúvidas que a difusão da leitura en- , de aula para unir definitivamente alunos e livros.

tre a população - emespecial as novas gerações - é Pois, malgrado a baixa reputação em alguns círcu-
,

imprescindível para dar solidez ao desenvolvimento. los cultos, ela desempenha como nenhuma outra
do Brasil, tomando-o mais digno e menos injusto. a tarefa de treinar a leitura, habilitando o estudan
Para se impregnar no cotidiano de uma pessoa, o ato te a imergir, mais tarde, em um texto mais profun
de ler precisa ser atraente, Costumo conversar com do e a extrair dele o melhor.

pessoas a fim deme inteirar de suas experiências de
vida. O que mais percebo, mesmo entre os leitores

contumazes,' é, infelizmente, uma espécie de "trau-
.

ma" com a literatura brasileira adotada a partir de
um determinado momento que, em geral, varia en
tre o final do Ensino Fundamental e o início do Mé
dio. Eles se referem quase sempre às obras clássicas,
muitas de inegável valor cultural, assinadas por re
nomados escritores brasileiros.A leitura de clássicos,

brasileiros ou não, é importante e

bem-vinda. Mas, no que se relacio-·
na especificamente à formação de
leitores na adolescência a indicação
pode ser contraproducente. Não
creio que seja o caso de erradicá

los,mas, talvez, de dosá-los à leitura
de obras contemporâneas.

Uma boa opção, a meu ver, é a'

chamada literatura de entreteni-

'.
I
.,

" "

Luis EduardoMatta, escritor

Edmilson Silva, profj�siC!n�1 il�t(mqmQ
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feitura é empregado na aquisição
e manutenção de fotossensores
e na compra de veículos, tintas e

placas usados na sinalização das
ruas. Já a polícia utiliza o valor

para compra e manutenção de
viaturas e a realização de campa
nhas de trânsito", explica o diretor
de trânsito, JoséAntônio Schmitt.

-

De acordo com a diretoria de
Trânsito, R$ 636.311,57 dos R$ 1,2
milhão recolhidos foram repas
sados à Prefeitura, que fica com
50% do total obtido por meio da

parceria. Já o restante foi reparti
do entre a PolíciaMilitar e a Polí
cia Civil, que ficam com 25% do
convênio cada uma. Nesse caso,
o montante é de R$ 318.155,28
recebido por corporação.

Do total arrecadado já estão

descontadas as despesas como

pagamentos das
_

correspondên
cias via correio, de materiais utili
zados pela Jari (Junta Administra
tiva dos Recursos de Infração) e da
manutenção dos fotossensores.
As _ notificações incluem tanto as

infrações aplicadas pela - Polícia
Militar quanto as registradas pe
las 35 lombadas eletrônicas e 12
semáforos com radar existentes
na cidade. O valor corresponde a

multas aplicadas neste ano e tam

bém em anos anteriores, quitadas
entre janeiro e agosto.

- Daiane Zanghelini
. daiane@ocorreiodopovo.com.br

Falta de atenção que custa caro
Prefeitura e polícia arrecadaram R$ 1,2 milhão com multas entre janeiro e agosto

Parte do valor arrecadado corresponde às notificações registradas nas 3510mbadas e 12 semáforos com radar

DIRIGIR. fALANDO AO CELULAR LIDERA O RANKING DE FLAGRANTES

Quase 12 mil infrações registradas este ano
As ruas do centro da cidade

em um domingo pela manhã es�

tavam tranquilas. Iosé", 45_ anos,
-decídlu ir de carro até o super
mercado. Distraído com a lista
do que teria de comprar e com

o silêncio naquele horário, nem
observou o sinal vermelho que
estava à sua frente:

"Foi pura distração mesmo,

quando percebi já tinha passa
do. Nem sei se aquele semáforo
tinha fotossensor, mas acredito

que-não. Faz uns dois meses que
aconteceu e até agora não recebi
nenhuma multa", comentou.

A experiência vivida por José
reforça o resultado de um levan
tamento realizado pela Polícia
Militar de Iaraguá do Sul. Segun
do a pesquisa, a falta de atenção
é responsável por 80% dos- .aci .. ·

JARAGUÁ_ DO SUL

Em uma rua do Centro,
uma cena um tanto
comum: um carro avança
o sinal vermelho de um

semáforo e um flash é

disparado, indicando que a

placa foi fotografada.

Dentro
de alguns dias, este

motorista deve receber
em casa uma notificação
e terá de pagar umàmulta

por desrespeitar a lei de trânsito.

Infrações como esta, cometidas
intencionalmente ou por simples
falta de atenção, renderam, de lo

de janeiro até 31 de agosto deste

ano, R$ 1.272.621,85 ao convênio
entre Prefeitura. Polícia Militar e

Polícia Civil.
Para se ter uma ideia do que

este valor representa, o montan

te arrecadado com as multas até

agora equivale a 85% do orçamen
to previsto para a Fujama (Fun
dação Jaraguaense do Meio Am

biente) no próximo ano, que é de
R$ 1.506.734,20. No entanto, todo
o recurso proveniente da quitação
das notificações deve ser integral-

-

mente investido no setor.

"Toda a arrecadação de multas
tem de ser revertida para sinaliza

ção, educação para o trânsito e fis

calização. O valor que cabe à Pre-

prestando atenção ao que- acon
tece na pista. Outros são impru
dentes pelo excesso de confian

ça, acreditando que podem se

arriscar porque nada de errado
vai acontecer", destacou.

*Nome fictício.

EDUARDO MONTECINO
dentes e pela maioria das notifi-_
cações emitidas na cidade. De lo
de janeiro até 31 de outubro des
te ano, a corporação já flagrou-
11.880 infrações, sem contar as

registradas pelos fotossensores.
- O responsável pelo setor de
trânsito do 140 Batalhão da Polícia

Militar, Carlos Augusto SeU Júnior, - PRINCIPAIS INFRAÇÕES
ressalta que a distração do motoris- REGISTRADAS PELA PM

ta jaraguaense ao volante pode ser • Dirigir falando ao celular-

percebida pela quantidade de in- 2.253 infrações (18,96%) .

frações pelo não uso do cinto de se- • Não usar cinto de segurança -

gurança: 1.959 de janeiro a outubro, 1.959 infrações (16,49%)
correspondendo a cerca de 16,49% • Deixar de efetuar o
do total registrado. Perde apenas licenciamento - 893

para dirigir falando ao celular, que infrações (7,52%)
somou 2.253 notificações ealcan- • Deixar de efetuar registro de

çou 18,96% do ranking, veículo no prazo de -30 dias -

"Muitos motoristas saem de 559 infrações (4,71%)
casa com pressa ou preocupados • Dirigir sem CNH ou Perrnissão-:

_

com os problemas e acabamnão..«.. .s48-.�ntr-.ações (4,61%) SeI!: IIMuitos motoristas não prestam atenção ao que acontece na pista"
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Ahora de representar o pais
Ex-combatentes são homenageados com encontro e desfile que comoveu o público
Uma mistura de
emoção, orgulho e

lembranças. Assim pode .

ser considerado o 22°
Encontro Nacional de
Veteranos da FEB (Força
Expedicionária Brasileira).

Apesar
de mais de 15 mil

pessoas terem visitado
a exposição de viatu
ras militares antigas na

sexta - feira e no sábado, mais de
10 mil pessoas foram até a rua

GetúlioVargas, ontem, para pres-
. tigiar o desfile em homenagem
aos ex-combatentes da Segunda

. GuerraMundial.
As pessoas se amontoavam

nas calçadas para saudar os ve-

. teranos, que .desfilavam orgulho
sos com. bandeiras e acenando

para o público. Todos estavam

devidamente uniformizados e

com o chapéu que usaram du-
. rante o tempo em que represen
taram o país. O público ficou co

movido com a dedicação deles.
As famílias dos ex-combatentes
ficáram emocionadas e orgulho
sas dos parentes. Já os demais,
não perdiam nenhum detalhe da
história que estavam conhecen
do mais de perto.

Adona de casaCarlaBortoloti e
o analista de sistemas Elemar Bor
toloti levaram os filhos Amanda e

Lucas para o evento. Eles garan-
,

tem que foi uma fonte de apren
dizado e uma experiência única.
"Nós viemos no sábado também,
mas estava muito cheio.'Por isso
resolvemos voltar hoje mais uma

vez, pois eles ficaram encantados
com as viaturas. É uma maneira
das crianças se interessarem por .

.

um fato muito importante para o

mundo", explica Carla.
Para a historiadora Sílvia Kita,

o encontro é de extrema impor
tância para o município. "É um

momento único de prestar uma
homenagem a todos os solda
dos brasileiros que foram lutar
na guerra, essa é uma forma de
reconhecer tudo o que fizeram e

reverenciar todos os seus feitos.
Todos os soldados que estão aqui
já tem mais de 80 anos, então
essa era a hora, pois não tería-

. mos como homenageá-los nova
mente mais tarde", defende.

. O evento foi considerado um
sucesso, de acordo com os or

ganizadores. "Todas as nossas

expectativas foram superadas.
O público compareceu mesmo

com o feriado prolongado, o que
mostra quemuitos ainda têm um

.

forte patriotismo e isso é muito

legal. Esse é um evento inédito
,

.em Jaraguá do Sul e ficou mar

cado na história da cidade", co
mentou uma das organizadoras
Marilene Giese. '

'.

• Débora Kellner
. deborak@ocorreiodopovo.com.br

A família
Bortoloti

aproveitou o

evento para
conhecer um
pouco mais

da história da
Segunda Guerra

Mundial. As
crianças ficaram
encantadas com

os veículos de
guerra antigos

•
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FOTOS PIERO RAGAZZI

.

Veteranos desfilaram em cima de caminhões e também marcharam.
Todos demonstravam o orgulho de ser um ex-combatente da
Segunda Guerra Mundial e saudavam o público com reverências.

.
� .

- .

Antonio passou um ano e dois meses na Itália, onde fazia
parte do grupo de engenharia dos soldados brasileiros

Multidão saiu de c sa-nasegunda-feira pela manhã para conferir o
desfile dos ex-combatentes, banda e também das viaturas militares

.

antigas. Os veículos estavam expostos na Praça dos Expedicionários
e, após o desfile, seguiu para Florianópolis

Mais um veterano se despede
O Ex-combatente Avelino Alberton, de 70 anos, faleceu namadruga

da de ontem, por volta das 2h45. Ele estava internado e faleceu de causas
naturais. O veterano da FEB foi velado na Capela daVilã Lenzi e sepulta
do no Cemitério daVílaLenzí, às 17 horas .

, "
Foram "6 dias c

'

viajando num navio �
,

com seis mil homens e .

comendo somente de,
12 em 12 horas.

.. .

ANTONIO CRUCHAK!

", .

O orgulho de ser
um ex-combatente

,. ,. :

Partícípar de um encontro na-

cional da FEB não é novidade para
o ex-combatenteAntoriio Cruchaki,
de 88' anos. Desde 1980, ele viaja �

pelo país acompanhando os even

tos onde os veteranos são homena

geados. E agora não foi diferente. Ele
saiu de Santo André, em São Paulo,
com a famíliaparaprestigiar o even
'to em Jaraguá do Sul.

O orgulho de ter lutado pelo
país na Segunda Guerra Mundial
está presente na fala e nas rou

pas 'de Antonio. Vários broches
e medalhas compõem o visual
do ex-combatente. A saudade é

.

tanta que Antonio viajou para a

Itália esse ano, para relembrar al

guns dos momentos em que viveu

quando tinha apenas 23 anos.
O ex-combatente viajou para a

Itália emjulho de 194.4, onde ficou
durante um ano e dois meses. Ele
estava no grupo de engenharia.
"Foi uma viagem muito tensa. Fo
ram 16 dias viajando num navio

,

com seis mil homens e comendo
somente de 12 em 12 horas. E não

sabíamos nada, se o inimigo era

forte ou fraco, ou o que faríamos

quando chegássemos.. Éramos
muito novos e eu perdi 485 com

panheiros. Foi difícil, mas essa' é
uma oportunidade de receber as

homenagens daqueles que'admi
ram a nossa missão", falou emo- .

cionado.
A vida durante aquele tempo na

Itália foimuito difícil.Antonio Conta

que passarammuitas necessidades; .

mas nunca desistiram. o medo de
"( .'. -.'

morrer também era constante, mas
ficou para trás,:iêstando·q,orgu.}ho "

de terrépresentadó opafs .. ,,' = ';:1
A esposa deAntonio, Nadir Cru

chaki, acompanha o marido em to

dos os eventos dos ex-combatentes.
"Tenho muito orgulho do meu

marido, não só pelo o que ele fez
na época, mas pelo o que continua
fazendo pelo país até hoje em suas

atitudes", resume.
-
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Música, decoração ePapaiNoel
Terça-feira serámarcada pelo acender das luzes e também pelas vozes dos corais
JARAGUÁ DO SUL

As principais ruas do
Centro da cidade terão
um outro tom a partir da
noite de hoje.
"-ores como o vermelho e o

amarelo acabam de ganhar
o ambiente avisando a po

.....pulação que uma das datas
mais festejadas do ano se aproxima.
De hoje até o início de 2011, essas
vias são as responsáveis por deixar
Jaraguá do Sul com todo o encanto

oferecido pelo Natal.
./
Para marcar essa nova rou

pagem dada ao município, nesta

terça-feira, acontece a inauguração
das luzes natalinas. Quem transi
tar pelo Calçadão da Avenida Ma
rechal Deodoro da Fonseca, por
volta das 21h, assistirá ao acender
da iluminação. Além disso, confe
re a chegada oficial do Papai Noel,
que, até a penúltima semana de

dezembro, habita uma casa mon

tada especialmente para ele na

PraçaÂngelo Piazera.

• Evento: Auto de Natal
" • Data: 16 de novembro, terça-feira
• Local: IgrejaMatriz São Sebastião'
• Horário: 20h30

• Evento: Inauguração das luzes
e chegada do Papai Noel do
Shopping

• Data: 19 de novembro, sexta-feira
• Local: Shopping Breithaupt
• Horário: 19h

• Evento: Natal no Museu
• Data: 1° de dezembro, quarta-feira
• Local: Museu Weg
• Horário: 19h

• Evento: Natal Luz
• Data: 2,de dezembro, quinta-feira
.' LQcal: E�c()la HOlaMo Ma�celino

Gonçalves
• Horário: 20h

• Evento: Auto de Natal do Centro de

Educação Infantil Sidnei Berns
• Data: 3 de dezembro, sexta-feira
• Local: Auditório da Fameg

, • Horário: 19h
'

"

, !/I'
,

"

• Evento: Natal mo MuseU
• Data: 15 de dezembro, quarta-feira
• Local: Museu Weg
• Horário: 19h

• Evento: Auto de Natal
• Data: 3 de dezembro, sexta-feira
• Local: Escola Anna Tõwe Nagel
• Horário: 20h

• Evento: Auto de Natal
• Data: 3 de dezembro, sexta-feira
• Local: Escola Max Schubert

Casa do PllPai Noel está
na Praça Angelo Piazera

às 12h30 e das 16h às 20h. De

Um pouco antes, às 20h30,
porém, o público ainda pode
participar do auto programado
para acontecer em frente à Igreja
Matriz São Sebastião. Organiza
do pela Fundação Cultural e CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas), o
evento leva à escadariaum espetá
culo demúsica e dança. No local, a
plateia acompanha apresentações
de corais e orquestras. Os grupós
representam a Scar (Sociedade
Cultura Artística) e a Escola Do

naldo Ritzmann, de São Bento do
.

Sul. Um presépio vivo comple
menta a iniciativa.

A decoração do projeto 'Natal

para Todos' está também nas ave

nidas Getúlio Vargas e Marechal
Floriano e nas ruas Reinoldo Rau,
Epitácio Pessoa, Henrique Piazera e

!ti

emparte daBarão do Rio Branco.As
pontes localizadas nesta área foram
igualmente adornadas.

O investimento é de R$ 350mil.
Desse montante, R$ 220 mil foram

repassados pelaPrefeitura:

FOTOS PIERO RAGAZZI
,'.f

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
• Horário: 19h

Tradição dos natais jara
guaenses, a Casa do Papai Noel
volta à Praça Ângelo Piazera em

2010. Depois da chegada oficial
do bom velhinho, marcada para
hoje, ele vai atender as crianças
prontas a fazer pedidos natalinos
até a véspera' da data, em 24 de
dezembro. Nos próximos dois

sábados,' a residência fica aberta
das 9h às 13h.

Já nos dias 1,2 e 3, quem qui
ser conversar com o personagem
deve procurá-lo no local entre
as 17h e as 20h. Nos sábados, 4
e 11, ele fica na morada das 10h

• Local: Escola Alberto Bauer
• Horário: 19h?9
'I

,)

, '/g, '0 ,

l Evento: 'Auto de Natal do c�ntrp de
Educação Infantil Guilherm� Tribess

• Data: 3 de dezembro, sexta-feira
• Local: Igreja Pastor Albert
Schneider

• Horário: 19h

• Evento: Natal no Museu
• Data: 8 de dezembro, quarta-feira
• Local: Museú Weg
• Horário: 19h

• Evento: Auto de Natal
• Data: 3 de dezembro, sexta-feira
• Local: Escola Luiz Gonzaga Ayroso
• Horário: 19h30

• Evento: Auto de Natal
• Data: 9 de dezembro, quinta-feira
• Local: Marisol
• Horário: 20h30

• Evento: Auto de Natal
• Data: 4 de dezembro, sábado
• Local: Escola Ricieri Marcatto
• Horário: 17h

• Evento: Auto de Natal
• Data: 10 de dezembro, sexta-feira
• Local: Escola Ribeirão Molha
• Horário: 19h

• EY�l1to: Auto de Natal
• Data: 10 de f.iezêmbrto, sexta-feira
• Local: Escolá'Jonas Alves de Souza
• Horário: 19h

• Data: 5 de dezembro, domingo
• Local: Scar
• Horário: 19h

• Evento: Auto de Natal
• Data: 7 de dezembro, terça-feira
• Local: Escola Ribeirão Cavalo
• Horário: 2Qh

• Evento: Auto de Nafal
• Data: 11 de dezembro, sábado
• Local: Salão Barg

,

'. �or�rlo: 20h

• Evento: Auto de Natal do Colégio
Evangélico Jaraguá

• Data: 7 de dezembro, terça-feira
• Local: Scar
• Horário: 19h30 • Evento: Festa da Virada

• Data: 31 de dezembro, sexta-feira
• Local: Parque de Eventos
• Horário: 21h

'

• Evento: Auto de Natal
• Data: 7 de dezembro, terça-feira

Praça tem neve

e um pinheiro
Junto da iluminação natalina,

na Praça Ângelo Piazera, os visi
tantes ainda poderão se êncantar
com um pinheiro de seis metros
de altura instalado no local. Ou
tro integrante da decoração é o

espaço dedicado à neve, assim
como ocorreu no ano passado.
Adiante, no Centro Histórico, um
trem de 60 metros de compri
mento percorre os trilhos próxi
mos à antiga Estação Ferroviária.

Instalação das luzes
foi finalizada durante
o feriado de ontem

segunda-feira, 6, à sexta-feira,
lO, o horário de atendimento é
das 17h às 21h. Nos domingos,
o período se repete. Na sema

na seguinte, no entanto, há um

acréscimo de uma hora, ou seja,
as portas se fecham às 22h.

Para terminar a maratona, o

Papai Noel se despede dos pe
quenos ampliando ainda mais o

.

tempo de trabalho. No sábado,
18, ele vai das 10h às 12h30 e das
16h30 às 21h. Entre os dias 20

e 23, segue das 16h às 22h e, na

véspera do Natal, das 9h às 13h.

"

,

Bom velhinho vai manter as portas de casa abertas até a véspera do Natal
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Chancepara empreendedores

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Profissionais informais terão a oportunidade de se regularizar através de semana feita pelo Sebrae

Empreendedores informais
de Jaraguá do Sul terão
nova oportunidade para

- fazer o registro no EI
(Empreendedor Individuai).

O
Sebrae/SC e parceiros vão rea

lizar, de hoje a 20 de novembro,
a segunda Semana da Forma

lização do Empreendedor In
dividual' com serviços gratuitos para
as pessoas que trabalham por conta

e faturam até R$ 36 mil por ano, em

média R$ 3 mil pormês.

De acordo com o analista técnico do

Sebrae, Marco Antonio Murara, o obje
tivo é ampliar o número de formaliza

dos e contribuir para a meta nacional

de um milhão de registros até dezem

bro. "Pretendemos chegar aos 25 mil

empreendedores até o final da campa
nha em Santa Catarina. Até hoje, já são

aproximadamente 23.700. Acredito que
vamos bater essameta, pois só hábene
fícios para as pessoas", explica.

O atendimento acontecerá das

8h às 18h, na Avenida Getúlio Vargas,
405, ao lado da Biblioteca Pública

Municipal. Haverá atendimento de

consultores do Sebrae e contadores,
Prefeitura e agentes de crédito, gra
tuitamente, além de registro no EI. "O

cliente terá tudo o que precisar para
se cadastrar. Ele não vai precisar ir até
o Sebrae, depois a Prefeitura e depois
no contador. Ele fará todas as ações
em um único espaço", garante Marco.

Ao todo, são mais de 400 profis-
,

sões diferentes que podem se cadas

trar no Empreendedor Individual.

"Essa lei é dedicada para pequenos

empreendedores, um médico e um

engenheiro, por exemplo, não podem .

participar. Mas feirantes, artesãos,

borracheiros, cabeleireiras, doceiras,
manicures, encanadores, pedreiros,
taxistas e costureiras e vários outros

podem se registrar". A lista completa
está disponível no site www.portaldo
empreendedor. gov.br.

As vantagens por se tornar um

Empreendedor Individual formam

uma lista, que vai desde isenção de

impostos até assessoria do Sebrae

(veja a lista completa no quadro abai

xo). "O melhor de tudo é ter direito a

todos os benefícios do INSS e tam

bém o fato de poder emitir nota fiscal,
para prestar trabalhos para as empre
sas. Além disso, ele poderá comprar

produtos com desconto, por ter um

CNPJ", acrescentaMarco.

-

.-

Sebrae vai montar uma tenda ao lado da Biblioteca Pública, onde os trabalhadores poderão se registrar e tirar dúvidas

• QUANTO CUSTA SER UM EI?

O processo de formalização não custa nada. Para a formaliza

ção e para a primeira declaração anual existe uma rede de empre

sas de contabilidade que são optantes do Simples Nacional que

irão realizar essas tarefas sem cobrar nada no primeiro ano. Você

pagará imposto "zero" para o Governo Federal. E apenas valores

simbólicos para o município. (R$ 5,00 de ISS) e para o Estado (R$
1,00 de ICMS). Já o INSS será reduzido a 11% do salário mínimo

(R$ 56,10). Com isso, o Empreendedor Individual terá direito aos

benefícios previdenciários.

• E A CONTABILIDADE?

A contabilidade formal está dispensada. Contudo, você deve

zelar pela sua atividade e manter o controle em relação ao que

compra, ao que vende e quanto está ganhando.

• RELATÓRIO MENSAL DAS RECEITAS BRUTAS

Todo mês, até o dia 20, o Empreendedor Individual deverá pre

encher o Relatório Mensal das Receitas que obteve no mês ante

rior. Deve anexar ao Relatório as notas fiscais de compras de produ
tos e de serviços, bem como das notas fiscais que emitir.

SERViÇO
• O QUÊ: 2a. Semana da Formalização no Empreendedor
Individual- atendimento individual do Sebrae/Se, Prefeitura

Municipal, contadores, agentes de crédito e registro
gratuito no EI.

• QUANDO: de 16 a 20 de novembro, das 8h às 18h.

• ONDE: Av. Getúlio Vargas, 405 ao lado da Biblioteca

Pública Municipal.
• MAIS INFORMAÇÕES - Sebrae Jaraguá - (47) 3371.7843
ou 08005700800.

,
'

• C9bertu�a previdenc�árlª - Co- condições m§3is vantajosas em preços

b�rtura Previdenciáriapara o Empre� e condições de 'pagâmentO' da's tnér- "

'endedor e sua família'(auxílio-doença, cadorias compradas'; ama v.éz' que 'o �

'âpo§entél'doria' por idade,"s'�láhb-mar' j volume comprado será maior. "i, 'i; i

temldade após carência, pensão e au- ". Redução da carga tributária -

xilio reclusão), comcon�ribuiç.ão men- Baixo custo para seformalizar, sendo
i·' ",

!?al reduzida - 11% do salário mínimo, valorfixopor mês de R$ 1 a atividade

hoje R$ 56,10.
'

'. ,,' fi' ,

de cdmércio - ICMS e R$ 5;8 atividade
• Contratação de um' funcioná- de serviços -ISS.

rio commenor custo - Poder registrar 'o • '"Controles muito simplificadOS

até um empregado, com baixo custo - Nãohá necessidade de contabilida-

- 3% Previdência e 8% FGTS do salá- de formal. Além do custo reduzido, a

rio mínimo por mês, valor total de R$ formalização é rápida e simples, sem
J .. ,

56,10. O empregado contribui com burocracia.

8% do seu salário para a Previdência. • Emissão de alvará pela inter-

• Isenção de taxas para o regls- net - Toda atividade comercial, indus-

tro da empresa - Isenção de taxa, do trial ou de serviço precisa de autori-

registro da empresa e concessão de zação da Prefeitura para ser exercida.

alvará para funcionamento. Todo o Para o empreendedor Individual essa

processo de formalização é gratuito. autorização será concedida de graça,
• Ausência de burocracia - Obri- sem o pagamento de qualquer taxa.

gação única por ano com declaração • Serviços gratuitos - Na formali-

do fat.uramento. Ausência de burocra- zação e durante o primeiro ano como

cia para se manter formal, fazendo Empreendedor Individual, haverá uma

uma única declaração por ano sobre .rede de empresas contábeis que irão

o seu faturamento.
'

prestar assessoria de graça.
\

• Acesso a serviços bancários, • Apoio do técnico do Sebrae na

inclusive crédito - Com a formaliza- organização do negócio - O Sebrae

ção o empreendedor terá condições estará orientando e assessorando os

de obter crédito junto aos bancos. empreendedores que assim o dese-

• Compras e vendas em conjun- jarem. Serão cursos e planejamento
;

to - Permitit a união para compras em de negócios para capacitar os empre-
'

conjunto através da formação de con- endedores, tornando-os mais aptos a

sórcio de fins específicos. Essa me- manterem e desenvolverem as suas

didà permitirá aos empreendedores aptidões .
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Terceirageração da família
Herrmann preservahistória
Casa de arquitetura alemã de 1932 ainda émantida com orgulho
CORUPÁ cia. "Meu avô faleceu antes do

meu casamento, que foi em maio

de 1994", lamenta.
E hoje, nesse endereço, Jougem

mora com sua esposa e filha. No en

tanto, algumas adaptações tiveram
de ser feitas na estrutura do imóvel.
Isso porque, até 1993 o banheiro

Já
é a terceira geração da famí- ainda ficava num galpão demadei

lia que passa pela casa de ar- '

ra no lado de fora da casa. Também

quitetura antiga, erguida por construíram uma garageme desfi
Gerhard e Adele no ano de zeram uma das varandas para dar

1932. Ali, na rua Roberto Seidel, na "lugar a uma lareira.
área central da cidade, o prédio ar- Além de a parte externa estar

caico na cor amarela ainda símbo- conservada, as paredes da sala,
liza a história da tradicional família por exemplo, ainda têm a pintu
de cultura alemã. ra decorativa de 1932. Na cozi-

Jougern mudou-se definiti- nha, um armário de madeira do
vamente para tão adorada casa tempo dos avós também é usado

depois de receber um convite do pela família. No sótão, o jogo de

avô, que já não queria mais ficar quartos, de Gerhard e Adele, fica
sozinho e também para adminis- guardado, como lembrança, além
trar os negócios da família - uma dos quadros pendurados com as

olaria que fica ao lado da residên- fotografias deles.

EmGorupá,Jougern
Herrmann, 50 anos, cuida
das construções antigas
do tempo dos seus avós.

E

Projetos para restaurar

UM CANTINHO QUERIDO
Uma porta da sala leva para

uma pequena varanda, onde ban

quinhos e mesa de madeira aco

modam quem deseja ali descan

sar. Conforme Iougern, esse é "um
cantinho bastante querido pela fa
mília". Ali, ele também recorda os

tempos qu� já passou com todos
os seus familiares.

. .

Contudo, Jougem se diz preo-
cupado com o futuro dos imóveis

antigos no município. 1'As casas an
tigas acabam se perdendo, porque
as novas gerações deixam demorar

lá e novos prédios são construídos

no lugar", lamenta. "Eu ficariamais
tranquilo se a Prefeitura incentivas

se o cuidado de casas como a do

meu avô".

FOTOS PIERO RAGAZZI

Além de morar na casa construída em 1932, Jougern
trabalha na olaria criada pelos avós paternos

"
A casa ainda não passou

por uma reforma
intensa, pois o telhado
e madeira da casa são

originais. Temos uma
copa, sala, cozinha e

três quartos.
JOUGERN HERRMANN

"

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo,com,br Decoração da parede da sala ainda permanece a mesma de 1932

·rO�V�BJ�

Sem levantamento de imóveis
APrefeitura de Corupá vai encaminhar projetos pata restaurar dois imóveis ao go

verno estadual. Segundo Maria Aparecida Rosa, chefe de Divisão" de Cultura, o plano
para reformar a escola Isolada Rio Novo, de 1906, já está pronto e orçado em R$ 150

mil. "Daqui duas semanas a arquiteta vai entregar o projeto para reformar o prédio
onde será instalada a Prefeitura".

Ainda de acordo comMariaAparecida Rosa, chefe de Divisão de Cultura, o único

prédio tombado na cidade é sede da Secretaria de Educação e o Centro Cultural. Por

enquanto, não existe um levantamento para contabilizar o número de imóveis an

tigos e que precisam ser conservados na cidade. I'A ideia é reforma também o atual

prédio da Prefeitura", complementa.
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RALF FREDERICO BIHR

REJANE GONÇALVES RESTANI
RENATO DALDIN
RENITA KOPSCH LAUBE
RITA BERNARDI

•

CLENIRA SILVEIRA MADRUGA DOS
SANTOS
CLEOMAR DUTRA DOS SANTOS
CLESIO MANOEL BORGES
CLEUSA MARIA LEISMANN

CONCEIÇÃO DE ALVARENGA
CURTWALTER SCHURE (ESPÓLIO
DALMIRANTONIO FAGUNDES
DANIEL MAGALHÃES
DAVID ANTONIO DA SILVA
DAVID KLEINE
DENARCI DE LIMA

DENECI MANOEL ROSA
DENISE KREUTZFELD
DEUNISIO ZANLUCA

DIJAIME ONDINO LOPES
DINORA MARQUES CANDIDO
DORIVAL MOZER
EDELBERT KAMKE
EDELTRUDES KLABUNDE KREUT
ZFELD

EDEMAR LAUDE
EDEMILSON JOSE DA SILVA
EDEMIR SUTIL DE FREITAS
EDILSON AGUIAR
EDVINO BUTTGEN
ELENICE BARBOSA CANOVAS
ELENIR COELHO CATAFESTA
ELENITAVOLPI
ELEOMAR MACHADO
ELFRIDA PINTER KIATROSKI
ELISIANA ELISABETH HERMANN
ELIZIO P. A. GROSS
ELOISA COELHO

ELSAJORGE
ELSIDIO ROWEDER
ELZAMARTINS
ELZA SANTOS FEDER
EMIDIA JESUS DE BAIROS
EMIDIA PEREIRA DA SILVA
ENEDIR TEREZINHA DA SILVA
ENIO CLEMENTES SCHMITT
ERICA BUTTENDORF
ERICA KADK FISCHER
ERICAMULLER
ERNALDO HUBEB.TO KESSLER
ERONDI DE SOUZAVIEIRA
ESTELA RODRIGUES
EUGENIO MACIELMONTEIRO
EVANIR MULLER
FIRMO BORGES PILARKI
FLAVIO DOS SANTOS
FLORENTINA MONN SCHMIDT
FRIDA MARLENEVIGINI POSTING'"
FRIDA MARLIVOLPI ZEPELINI
FRIDAWENDORF DRAEGER
GELCIR RAIMUNDO BARRETA
GEMA BATISTI
GENESIO JOSE SAFANELLI
GERALDO KRAUSE
GERALDO MAGELA DE SALES
GERALDO SCHULZ
GERTRUDES GEISLER KREUTZFELDT
GILMAR DERETTI
GILMAR LEMKE
GILMARVOLTI
GILMARAM. A. LEVASSEUR ROCHA
GILSON SEBASTIÃO DERETTI
GRACIETE PEREIRA DA SILVA
GUSTAVO CARLOS HASS
HELMUTH DEMUTH
HELVIO LUIZW. RANGEL

HILARIO BAUMGERTEL
HILBERT HEISE
HILDA CATARINA BETTONI SCABURI
IARA MARIA MEDEIROS
ILSON MULLER
IRACEMASANTINA SUTIL DE FREITAS
IRACIDREUWSKREUTZFELD
IRANI BUTTENDORFF
IRENEBORCHARDT
IRENE PIERINA SPEZIA POSTING
IRENE TARCINA SOUZA
IRENE ZAPELLINI DERETTI
IRINEU HARDT
IRMA BALSANELLI WURGES
ISAAC CARRANCA RODRIGUES

ISOLDA OESTEREICH
ISOLDE HANSEN
IVAN BONDICZ
IVAN GONÇALVES DA SILVA
IVANVERGILIO MACHADO
IVANETE PARMIGIANI ANTONIOLLI
IVERLETE ROCHA GELSLEICHT
IVO DA SILVA
IVO RIETTER
IVONEI PARMIGIANI
IVONES DE FATIMA DA ROCHA

JAIME JOACIR BRESSANINI

JAIME KITZBERGER

JAIR DOS SANTOS

JAIR MENDES KINTOF

JANETE BELINO

JANETE CORREA

JERSON MARQUARDT
JOÃO ALVES PEREIRA

JOÃO AUGUSTO FERREIRA

JOÃO BATISTA MARQUES CONDIDO
JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO
JOÃO FRANCO DA SILVA
JOÃO FUSI

JOÃO PIRES DE LARA

JOÃOVIANEIWIGGERS

JOARESVOLPI
JOCELIA CASSIA DA SILVA SOUZA

JOCIL CORREA

JORGE ANTONIO MACHADO

JOSE BORGES

JOSE CARLOS LABES

JOSE DA ROCHA

JOSE DARCI DE MELLO

JOSE DORIVAL BONETE RODRIGUES

JOSE GOTZINGER
JOSE IRASILVO DE OLIVEIRA

JOSE MARCOS BELING

JOSE R. JESUS PEREIRA

JOSE ROBERTO DE ARAUJO
JOSEFINA DE PAULA HUTTER

JOSEFINAVOLPI
JOVELINA MARQUES CANDIDO

JULIA MELCHIORETTO DEOLA

JURANDIR JORGEVICENZI
KATIA SCHULZ •

KINIBERT PAUL
LAERCIO SCABURI
LAERTE DANIEL PATERNO
LAURI JOSE GIACHIM
LAURO JOCHEN
LAURO KONELL
LEDENIR ANTONIO ZANUZZO

L,EILA LUCIA ZAPPELINI
LENIR DOS SANTOS (GRODIWSKY)
LENIR KONELL
LENORALENZ
LEODACIR P. M. FASSINA
LEONVOLNEI DE JESUS
LEONILDA LOPES RIBEIRO
LEONINA DE FATIMA DA SILVA NU
NIZ
LEONITA KARSTEN LEMKE
LEONITA KONELL
LINA K. PINTER
LIONI ISIDORO S. CHIROLLI
LOIODICE BATISTI
LORIBERT RAHN
LORIVAL KRUEGER
LOURDESCADORELONGO

LOURDES RODRIGUES

LOURENÇO ANTONIOLLI
LOURIVAL

D�.
AZEVEDCO GREFF

LUCENE AP RECIDA BORGES DE
LIMA

LUCIA FURLANI
LUCIA GRAULKE
LUCIANO PATERNO
LUCILIA MACHADO
LUCIO HERMES GOMES
LUCIO JOÃO DA COSTA
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
LUIZ CARLOS ZABEL
LUIZ EUGENIO RENGEL
LURDESHORNBURG
LURDETE DIALTA TOMASELLI
LUSILENE DA SILVA FREITAS

LUZIAANAMEDEIROS
MADALENA GEISLER
MADALENA HERCHEN
MANFRED HARTJE
MANOEL MARTINS
MARCELO COLARES
MARCELO DE OLIVEIRA
MARCIA BUTTENDORF TODT
MARCIOMAAS
MARCOS ANTONIO DE FARIA
MARCOS GOTZINGER
MARGARETECORREA

-

MARIA APARECIDA CAMPOS STUART
MARIA APARECIDA MORAES POSTAI
MARIA DA GLORIA R. PEREIRA DA
SILVA
MARIA DA LUZ SILVA
MARIA DE LOURDES C. BALSANELLI
MARIA DERETTI RANGHETTI
MARIA ISABELVOLPI
MARIA IVANIR REDIESS
MARIA JUDITE FERNANDES
MARIA ROSALI LAZZARIS DE SOUZA
MARIA TEREZINHA ZICHLSDORFF
MARIAVENERANDOVEGINI
MARILUDE F. PRESTES DA ROCHA
MARIO CESAR MENDONÇA
MARIO JENNRICH
MARIO JUNGE
MARISA DE FATIMA DA SILVA
MARISE MASS LAUBE
MARLENE BORGMANN
MARLENE GAYO DOS SANTOS
MARLENE MARQUE CANDIDO
MARLENE MARQUES CANDIDO
MARLENEMULLER
MARLENI HILBERT
MARLI HILBERT
MARLININOW

, MARLI T. A. DE OLIVEIRA PAZ
MARLISA GROOSKLAS MASS
MARLISE SCHULTZ
MAURICIO VOLPI
MAURO CARLITO MARTINS
MAUROWEDEKIND
MELANIA HEIDRICH
MIGUEL PROENÇA DE SOUZA
MIRTON HARRY SOMMER
MOACIRALANO DE SOUZA.
MOACIR CHIROLLI
NATAL STRINGARI
NAZIRA PINHEIRO MOHR
NEIDESAMPAIO DE SOUZA
NELIRIA TEREZINHA BATISTI
NELSON CRESPI
NERCI PASQUALINA
NILSE RUl3ERT
NILTON LUIZ BORTOLINI
NILTONMOHR
NORBERTO BEYER
NORBERTO DE ABREU MARTINS
ODETE PEREIRA DOS SANTOS
OLGA KOSLOWSKI
OLIMPIO LEITE
OLIVIA FRANCISCA CARDOSO DA
SILVA
OLIVIA PEIXER BRISOTTO
ORIDES CORDEIRO DE MEIRA
OSMAR SCABURI
OSNI PAWLACK
OTAVIO DA SILVA
OZAIR DA CRUZ MENDES
PALMIRI\ FLOR DA SILVAATIBAIA
PAULINA DE OLIVEIRA STRINGARI
PAULA BRUHMULER
PAULO ANGELO CANDIDO
PAULO CEZAR RODRIGUES DAS CHA
GAS
PEDRO CUSTODIO DE MEIRA
PEDRO MARTINS BECKHAUSER
PEDRO PEREIRA
PEDRO PROENÇA DE SOUZA
PEDRO RODRIGUES DA CHAGAS
PEDRO VALDIR COUTO DE OLIVEIRA
PEDROLINA SOUZA DERETTI

'

QUILlÀNO MATHES (ESPÓLIO)
RAIMUNDO MARTIGNARO

COMUNICADO
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua José Emmendoerfer, 240, nesta cidade,
vem comunicar aos empregados/substituídos da empresa CEVAL ALIMENTOS S.A. (SEARA ALIMENTOS S/A) que os pedidos formulados nos autos da Ação Coletiva n= 2331/2005, em trâmi
te na 2a Vara do Trabalho de Iaraguã do Sul, movida pelo Sindicato em face da referida empresa, foram julgados parcialmente procedentes, beneficiando, por conseguinte, os empregados/subs
tituídos abaixo nominados. Diante disso, com a máxima urgência, solicita que os mesmos entrem em contato com o Sindicato acima ou, ainda, com o procurador legalmente constituído nos au

tos da Ação Coletiva, DR. PAULO SÉRGIO ARRABAÇA, com escrit6rio profissional na Rua Marina Frutuoso, 476, centro, em Jaraguá do Sul- SC, telefones (47) 3275-2069,3055-0799 ou 3055-0790.

RITA TOEWE
ROBERTO CARLOS D. TRAVASSOS
ROBERTO LUIZ MAÇANEIRO
ROBERTO PRZYBYCZ MACIEL
ROMERIO EMILIO
ROSA GOES
ROSALIA HAFEMANN BUTTENDORF
ROSALINA RAHN

ROSANAAPARECIDA DA COSTA
ROSANE BUTTENDORF (HARTJE)
ROSE MARIA KANIGOSKI
ROSELI DA SILVA PORTO KROGEL
ROSELI JARACESKI
ROSELI OGEIKA DOMBROSKI
ROSEMARI BRUM DE SOUZA
ROSEMELI ROPELATO CAMPIGOTTO
SADI ANTONIO SIRTOLI
SALESIO REBEIRO
SANDRO JOSE GLOWATAKI
SEBASTIANA BONELLI PEREIRA
SEBASTIÃO ANTUNES DA SILVA
SEBASTIÃO PROENÇA DE SOUZA
SERGIO AUGUSTO LIBERATORI
SERGIO RUPOLO
SIDNEI MARQUES CANDIDO
SILVANA SPEZIA DE SOUZA
SILVIO MARCELINO
SIMONE DE BRUMM
SOELIBLANK
SOELI DE MELLO
SOLANGEVALLER

'

SUZANAMARIA MENDES
TANIA KLEMANN SELL
TERESA LUY KANIS
TERESA MARIA FURLANI
TEREZINHA BAUMANN
TEREZINHA GONÇALVES DE MORA
ES
TEREZINHA LUSA
TEREZINHA ODETE HABITZREITER
TEREZINHA SCHMIDT
URSULA KAMENBERG

URSULA MARQUARDT
VALCIR ANACLETO DA ROCHA
VALCIR PACHECO
VALDECI OGEIDA
VALDECIR JUNGTON
VALDECIR ZIEHLSDORFF
VALDEMIR MAFRA
VALDEMIR ROCHA
VALDEMIRO DE SOUZA
VALDENIR DE SOUZA COELHO
VALDER ANTONIO DA ROCHA
VALDIR FERNANDES DE OLMERA
VALDIR GONÇALVES FERNANDES
VALDIR MARTINS
VALERIO BUETEGEN
VALERIO DE SOUZA
VALMIR BUETTGEN
VALMIR SCHULZ
VALNERI BOCCHI
VALSENTINO FERREIRA DA SILVA
VANDERLANDO F. DE OLIVEIRA
VANDERLEI F. DE OLIVEIRA
VENICIO ALIRIO FRUTUOSO
VERANICE DE OLIVEIRA
VERONICAMARIA DA SILVA FORSTER
VERONICA STANGE ZAPELINE
VILMAR CLOVIS SCHUCK
VILMAR RAFAEL GUILINI
WALDEMAR LEMKE
WALDEMIRO SIEFERT
WALSANI DRAEGER GNEWUCH
WILSON DOS PASSOS PEREIRA
WOLNI FERREIRA CARDOSO
ZENIR MARQUES DA SILVA
ZENITA RANGHETTI DERETTI

.

ADAIR LUIS GUZZOTTO
ADÃO FERREIRA
ADELINO KOEPP
ADEMARANGST
ADEMARBONA
ADEMAR CESAR DA SILVA
ADEMAR OLIVEIRA
ADEMAR REINKE
ADEMIR ANTONIO RANGHETTI
ADEMIR RUBRCHT
ADERBAL AMADEU BUZZI
ADILSON PEDRO PETRY
ADRIANA DE CAMPOS
AFONSO JOHANN
AGENOR KOEPP
ALBERTINA CORREA
ALCIDES COSSA
ALCIDES DOS SANTOS
ALDO BRAZ DA SILVA
ALFONSO ZIMMERMANN
ALFREDO DERETTI
ALMERI KADES ANTONIOLLI
ALMIR IUNCKOVSKI
ALMIR LIPPINSKI
ALMIR RUBRECHT
ALMIRA HORONGOSOWITT
ALTEMAR RUBERT
ALVINA RAMOS DE FARIAS
ALZIRA DOS SANTOS

ALZ�RA PACHECO
AMARILDO BRESSANINI
AMARILDO DEVENZZI
AMARILDO SILVEIRA
ANA JORGE GOMES
ANA PAULA MOREIRA RODRIGUES
ANDRE LUDTKE
ANELIO DE SOUZA BASTOS
ANELIO JOSE JANING
ANGELO DAVID DURIGON
ANILSON FRANCISCO BALSANELLI
ANITA SCHUESTER
ANNE CHRISTINE GAISER
ANTONIA IRENE DOS PASSOS XAVIER
ANTONIO MARCOS MICHÀLAK
ANTONIO SOLINSKI
APARECIDA TRISOTTO
APARICIO POFFO
ARILTON PAULO PETRY
ARIVALDO MICHAELSEN
ARLETE HORONGOSO
ARLINDO KLEEMANN
ARLINDO LAUBE
ARLINDO MAASS
ARLINDO PISKE
ARLINDO TOMAZELLI
ARLISE LAUBE KRAUSE
ARNALDO ZANINI

ARQUlLINO DEOLA
ASMILDA ROWEDER GROSSKLAS
AUGUSTOWINSCHRAL NETO
AVELINO MAREZANI
BALDUINO DRECH
CALINA GALVÃO BUSS
CARLA SIMONE DE AMORIM
CARLOS ALBERTO KRUEGER
CARLOS CEZAR GUISLENE
CARLOS HENRIQUE NILSEN
CARLOS KRIESER
CARME LUZA DOS SANTOS
CARMELlNO BIERNAZKI
CARMEM MARIA BORTOLINI
CARMEN KRAUSE DRAEGER
.CATARINA BRUHMULLER
CECILIA HILBERT FERRARI
CECILIA SOLINSKI
CECILIO JOÃO CAETANO
CELIAMARQUARDT
CELIRA TEREZINHA LIMBERGER RU
POLO
CELSO KONELL
CESAR AUGUSTO ROSA
CHRISTIAN EDUARDO PEREZ DIAZ
CILSO HIGINO DA SILVA
CLAUDETE EICHSTADT
CLAUDIO ALVES
CLAUDIO LUIZ DA SILVA
CLENIR MARIA KANIGOSKI

Jaraguá do Sul, 29-10-2010

SÉRGIO ECCEL
PRESIDENTE
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Universo TPM

Elijane Jung
Básico e necessário

F
ala-se no pretinho básico como a peça que não pode faltar no guarda
roupas feminino:Claro, pela sua versatilidade em se tornar extrema-

,

mente clássico, levemente elegante ou bem despojado, dependendo
das combinações. Mas além do pretinho básico, outras peças são

curingas e podem ser usadas de várias formas, variando os estilos. Tal qual
o vestidinho preto, a T-shirt branca, a calça jeans, uma regata lisa e uma

camisa branca também são ícones de versatilidade. Do meu ponto de vista,
a calça de alfaiataria também é mega básico para qualquer ocasião. Pensa

comigo: Uma calça de alfaiataria combina com sapatilha? E com salto alto,
combina também? E que tal uma sandália rasteira?Ah.vai bem com tudo!

, .

Suba no salto
Em algum filme eú li que.para depressão, doces en

gordam e roupas te iludem. Mas sapatos são sempre
a melhor aquisição num momento deprê da mulher.

Chegando. o verão, vem aí uma das minhas paixões:
Os saltos plataforma. De cortiça (aquele material bem
levinho) para usar com calça skinny, saia evasê e je
ans rasgado. De corda (aquele em tecido trabalhado/

trançado) para u.sar com vestidos leves e coloridos e

de madeira (os meus queridinhos) para combinar com
o jeans nosso de cada dia, ou bermudinhas, ou ainda,
com as saias-lápis. Vale lembrar que a plataforma não

é opção para nenhum ·evento social chique. Mas em

qualquer outra ocasião ... Abusa, meu bem!

BISCOITO
DA SORTE
Agarre as oportunidades .

que chegam. �l

·EGA!ABANDONA
Aquela sacola de palha para

usar na cidade. Se ela combina
maravilhosamente bem com o es

tilo praia, definitivamente não tem
nada a ver com amodernidade da

city. Se você ainda acha que ela
combina com alguns looks, para
tudo e lembre das opções: peças
esportivas vão muito bem com

.

maxi bolsas, obrigada. Abandona
.

esse visual palhinha, ok?

B ,
• E JOGA.

Naquele decote super pro
fundo nas costas. Seja com vesti

dos de noite, seja com blusinhas
e vestidinhos do dia a dia. Cla

ro que um decotão assim pede
costas e um porte bonito. Veja
que em momento algum eu fa

lei que é exclusividade para as

magrinhas. Conheço mulheres

nem tão em forma com costas

lindas. Ouça a opinião de ami

gas e do .namorido e se joga nas

costas de fora.

MEDI e TESTAR
antes de trocar.

Como líderes no setor automotivo, com 61 anos de

experiência servindo nossos clientes em pneus, baterias,

amortecedores e freios, sabemos que nosso papel é maior

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

É ir além e reduzir o consumo desnecessário de produtos

automotivos. Por exemplo, se pouparmos um milímetro

por pneu, economizaremos a produção de 3 milhões de

unidades por ano. Portanto, planejar e avaliar antes de

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

natureza é colocar princípios antes do consumo.

Nosso jeito de SER, acreditar e mudar o futuro.
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CLIC DO LEITOR
o Leco foi muito

maltratado nas ruas

e precisou ter uma
patinha traseira
amputada. Agora
ele está em fase de

recuperação e precisa
de uma família que
lhe dê muito amor.
Para adotar esse
cãozinho especial,

entre em contato com

a Clínica Veterinária
. Amizade, no telefone

(47) 3371-2340.

CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADOQUARTA-FEIRA

PatríciaMoraes,
jornalista

KellyErdmann,
jornalista

CharlesZimmermann, CarlosHenrique
escritor Schroeder, escritor

Não' somos cachorros...

Hoje
não vou falar do Enem, embora eu e

todo o resto do Brasil estejamos indigna
dos com o "presidente" Lula, que vem a

público dizer que o exame foi um suces

so total e indiscutível, apesar de todo o desastre, o
fiasco em que ele foi transformado, emdetrimento,
de milhares de estudantes. E do cancelamento da.
'suspensão, para que oMEC não faça outraprova.

, Quero falar de uma apresentação que recebi
da minha amiga Márcia, sobre cães. São fotos
belíssimas de cães de todos
os tipos, com pensamentos
e máximas de famosos e de
anônimos. Numa época em

que a crueldade com os cães

chega a níveis intoleráveis,
como tivemos a infelicidade
de comprovar, quando quei
maram a cadela Pedra viva e o pobre animal
sofreu quatro dias até morrer e quando, dias
depois, em outra cidade do Estado, amarraram
outro cão a umamoto e saíram arrastando o in
fortunado animal. O ser humano está cada vez
menos humano, a violência aumenta e se alas
tra cada vezmais.

Um dos pensamentos da apresentação, então,
me chamou aatençãomais do que os outros, pois
comparava justamente nós, seres humanos, com
os cães: "Não me chame de cachorro. Não mere

ço tão alto qualificativo. Não sou tão fiel nem tão
f'

leal... Sou só um serhumano."Não é amáxima das
máximas? Não há,mesmo, nadamais fiel e leal do

que nosso cão. E nós os'maltratamos, abandona
mos, nós até osmatamos. Não há registro da auto
ria do texto, mas ele devia estar em outdoors por
todas as ruas de todas as cidades, nas páginas dos
jornais, no rádio e na televisão;

Outros pensamentos, dentre tantos, também

são profundos e,verdadeiros:
" Um cão é a

única coisa na terra que te amará mais do que tu
amas a ti mesmo" - Josh Bíllin

gs; "Quando você abandona
um cão porque já 'não lhe ser

ve" seus filhos aprendem a lição.
Talvez façam o mesmo quando
você ficar velho. Pense nisso";
''Amor é quando seu cão lhe
lambe a cara, ainda que você o

deixe só o dia inteiro" - Anita, 4 anos; "Podes jul
gar o coração de um homem segundo ele trata os

animais" - Kant; "É vergonhoso que, sendo o cão

omelhor amigo do homem, seja o homem o pior
amigo do cão" - Eduardo Lamazón; ''A grandeza
de uma nação e seu progresso moral podem ser

julgados pela forma como seus animais são trata

dos." - Gandhy.
.

Essas não são palavras jogadas ao léu, devía
mos refletir, e muito, sobre elas. Talvez consiga
mos, ainda, resgatar nosso lado mais humano e

tentar, quem sabe, nos equipararmos aos cães.

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
• O Último Mestre do Ar (Dub) (15hl0, 17hl0

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

- todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
o Homens em Fúria (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h

- todos os dias)

• Cine Garten 4
• Red (Leg) (14h20, ilh, 19h3, 21h40

- todos os dias)

• Cine Garten 5
o 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)
o Jogos Mortais: ° Final (Leg) (18hl0, 20hl0,
22hl0 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
o 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
o 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)

o Juntos Pelo Acaso (Leg) (19h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
o Muita Calma Nessa Hora (Dub) (13h50, 16h40,
18h50, 21hl0 - todos os dias)

JOINVILLE'
• Cine Mueller l'
o Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, 16h30, 19h30,
22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2

,
o Garfield (Dub) (13h45, 15h4,O, 17h30

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

- todos os dias)

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

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

- todos os dias)
.

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

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

- todos os dias)
o O Solteirão (Leg) (16h50, 21h20 - todos os dias)

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

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

- todos os dias)

LANÇAMENTOS

Carolina �erraz na cozinha,c, NOVELAS
Desde pequena, na cozinha de sua mãe em Goiânia, Caroli

na Ferrazjá fazia alquimias culinárias. Àsvezes acertava, àsve
zes estragava ingredientes 'e até panelas. Foi assim que apren
deu a cozinhar, a desenvolver suas 'próprias receitas e ter prazer
em qar prazer' aos outros. Sem pretensões de ser uma chef,
ela se autodenomina uma "Dona Benta Pop". Agora, ela quer
.dividir o que sabe em Na cozinha com Carolina, desde suas. re

ceitas aos arranjos de mesa, até a comida disposta no prat()..

ARAGUAIA
Manuela vai embora furiosa. Vitor se desentende

com Max por causa do frigorífico. Max desconfia de

Amélia ao ouvir uma conversa entre a mulher e Vitor.

Sola no fala com Terê sobre a maldição e resolve usar

o seu amuleto. Solano convida Beatriz para jantar. Vi
tor tenta contar para Solano sobre sua armação, mas
o gaúcho não dá atenção. Geraldo vai até o sítio de
Padre Emílio pedir esclarecimentos sobre o espetáculo
de circo. Manuela reclama com Max por tentar conven
cê-Ia a voltar com Vitor. Mariquita fica nervosa ao saber
que Solano convidou Beatriz para jantar na estância.
Geraldo aborda Safira na rua,

sozinha com Gerson. Das Dores implica com Clara ao

ver que ela recebeu um buquê de flores de Diogo. Mimi
não consegue encontrar um lugar para morar e pro
cura Jéssica, que convence Clô a deixá-lo trabalhar na
mansãocorno mordomo. Candê pede para Cridinho e

Amendoim a chamarem de mãe. Gemma pede a Totó

que não deixe Gerson reconquistar Felícia. Gerson se

emociona ao ouvir Fátima chamá-lo de 'pai. Totó vê Fe
lícia e Gerson se abraçando. Gerson confessa a Mauro

que ainda gosta de Felícia. Chulepa visita Lorena na

metalúrgica. Fátima e Sinval conversam com Dr. Bruno
sobre os riscos de gravidez. Agnello ofende Clara e Totó
a defende. Jéssica e Agostina pensam em Berilo . Fred
entra na sala de Mauro e fica furioso com os comentá
rios de Melina. Diana conta para Cris que seu irmão é
um usuário de drogas e fica inconsolável. André rouba

Gerson, que persegue o ex-cunhado e acaba encon-

trando Danilo.
'

TI TI TI

Felipe e Mabi se recusam a voltar para casa e

Jacques é expulso da vila. Desirée fica com pena ao

ver Armandinho recuperar o berço que Stéfany descar
tou e Jorgito percebe. Jaqueline pressiona Jacques a

demitir Clotilde. Luti se espanta ao ver Amanda com

Fabinho. Camila confessa que está apaixonada por
Luti e Rebeca a apoia. Victor Valentim recebe Suzana
no ateliê. Lipe dá dicas de sedução para Chico con

quistar Nicole. Ariclenes fica com ciúmes da relação
de Suzana com Valentim. O zelador do prédio abre o

elevador e encontra Breno e Dorinha dormindo. Bru
na comenta com Edgar que Marcela está com Julinho

e ele vai atrás dela. Júlia visita os netos na casa de
Marta. Gabriela some do quarto e Amanda estranha.

Jaqueline demite Clotilde. Renato conversa com Mar
cela no apartamento de Eduardo quando Edgar chega.

.

A Epidemia
I ik " 'I,. .'1-'

,

Habitantes de uma pequena cidade no

estado de Iowa repentinamente são tomados
..por LIma praga que deixa a todos aoometldos
de insanidade, levando-os rapidamente à
morte. Antes que a população inteira seja dizi

mada, grupo de p'essoas começaa investigar
e descobre que a causa de todo o problema
está. numa misteriosa toxina que contaminou

o abastecimento de água do local. Refilma

gem de "O Exército do Extermínio", dirigido por

George A. Romero em 1973.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Joca acorda de ressaca. Clorís pergunta à Filo

mena se ela dormiu bem e ela mente que sim. Joca
verifica o equipaménto de escuta e diz a Léia que
vai investigar o atentado contra ele. Ellen mostra à
Patrícia um convite do Comando Invisível para uma

manifestação contra o resort. Patrícia aconselha a

amiga a falar com o professor Flores. Sereno con

ta a Flores que um grupo de operários respondeu
a mensagem do Comando Invisível dizendo que vai

participar da manifestação. Os dois comemoram. Fi
lomena liga para Tito para saber se ele vai demorar.
Ele diz que não sabe e ela desliga o telefone frustra
da. Iara diz a Virgílio que achou uma solução menos

sórdida para pagar a casa que comprou para sua

mãe. Joca entra sem ser visto no casarão de Flores
e grampeia os fios da caixa de telefonia.

PASSIONE
Bete explica para Olavo e Clô que não pode ven

der as ações para eles por causa da divulgação do

leilão. Fred liga para o investidor e o autoriza a fazer

um lance alto [10 leilão. Felícia fica nervosa por estar

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Esta é uma fase de maior introspec-

ção e estará mais à vontade se puder
trabalhar sozinho. Você estará mais individua

lista, inclusive no convívio com quem ama. Só

não exagere! Aproveite a chegada da Lua no seu

signo e crie mais confiança.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Terá uma maior clareza das coisas e,

por isso, tudo vai fluir com facilidade.

Bom dia para viajar e ampliar os seus

horizontes. Sua vida amorosa, porém, vai estar
um pouco reprimida. É possível descobrir novas
estratégias com um pouquinho de criatividade.

GÊMEOS
IiI!! ,i �j (21/5 a 20/06)
11", II�� Quanto mais envolvido estiver com a

sua profissão, maior será o seu suces

so. Com garra e determinação, conseguirá a in

dependência que deseja. A dois, a cumplicidade
vai prevalecer. Conte com sua intuição neste dia

e invista em novos projetos.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)

\lIIh�"1 Fé e confiança, o que você precisa
para alargar seus horizontes. O astral

revela alegrias em viagem e nos contatos com

gente de fora. Nos assuntos afetivos, conquis- .

ta favorecida. Aproveite para curtir tudo o que
tem direito.

LEÂO
(22/7 a 22/8)
Dia propício para dar uma geral nas
suas coisas, se reciclar e fazer mu-

danças pertinentes, sem perder a fé e o

otimismo. Encare este momento como uma fase

de finalizações necessárias. Não faltarão inspi
ração nem boa vontade de sua parte.

VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Estará mais preocupado em agradar
os outros. As parcerias contam com o

apoio dos astros, por isso, aja em equi
pe. A dois, sua intransigência pode se manifes

tar: tenha cuidado! Use sua sensibilidade e não

terá problemas para se relacionar.

LIBRA
�". ,,�� (23/9 a 22/10)

lfoo:IIlllf=""o1J,1 Tudo o que você conquistar nesta ter

ça será fruto do seu esforço pessoal.
As mudanças serão benéficas, poden

do ter um aumento ou uma promoção. No amor,
o clima de união prevalece! Terça-feira repleta
de oportunidades.

ESCORPIÃO .

(23/10 a 21/11) .

Hoje, você vai estar de bem com a

vida. Quanto mais envolvido esti-

ver com o seu trabalho, maior será a

sua criatividade. A paixão, porém, pode exigir
alguns sacrifícios. Terça-feira é seu dia, por
isso use toda a sua intuição para lidar com o

assunto saúde.

eSAGITÁRIO
.

(22/11 a 21/12)
Quem trabalha em casa ou por conta

própria terá um dia muito produtivo. O
astral indica que estará focado na tamílía. Boa

noite para se divertir ou investir numa nova con

quista. Solução de problema íntimo ou de saúde
vai melhorar o seu astral.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Este é um bom dia para trocar ideias e

informações. Quanto mais liberdade de

ação você tiver, maior será o seu progresso. No

campo afetivo, haja fôlego para acompanhar o
seu pique. Terça-feira super movimentada em

todos os sentidos.

AQUÁRIO
21/1a 18/2)
Sua Casa da Fortuna está superati-

vada, podendo ter ganhos inesperados,
seja através de jogo, aposta ou por justo mérito

no trabalho. Na vida a dois, a sua espontanei
dade será marcante! Não há nada no céu que
ameace a sua felicidade.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
O céu está conspirando a seu favor,

por isso só não aproveita quem não

quer. É um bom dia para prestar concurso ou

obter uma vitória judicial. Ouse um pouco mais

na relação a dois. Deixe a insegurança de lado e

vá em busca de seus ideais.
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Jessica Simpson
ficou noiva

Uma fonte ligada à revista Us Weekley garantiu que
a atriz e cantora Jessica Simpson, de 30 anos, ficou noi

va do ex-jogador de futebol americano Eric Johnson.
A novidade teria acontecido dias depois do noivado do

ex-marido, Nick Lachey ter sido anunciado. Jessica e Nick

ficaram casados três anos e se separaram em 2005. De

acordo com a tal fonte, Jéssica apareceu em um restau

rante usando um anel de noivado, no sábado (13).

Silvio Santos falou sobre o rombo bilionário
encontrado no banco PanAmericano, do qual é
um dos prirlcipais acionistas. O apresentador
voltou a declarar que está disposto a vender

todas as suas empresas - exceto o SBT - para

pagar a dívida de H$ 2,5 .bilhpes no prazo de
�. t

;_'. " ._ "-.i"
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:tO anos 'estabeleCidaS·peloFLindo Garàntidor
de Créditos. "A televisão não vendo. Vou fazer

Alinne Moraes
será prostituta

Alinne Moraes, que voltou à TV em "As cario

cas", será uma prostituta num episódio da série
"Amor em quatro atos", inspirada na obra de Chico

Buarque. Vladimir Brichta será um de seus fregue
ses. Mas com uma diferença: ele será apaixonado
por ela. O programa foi gravado em São Paulo, em
bares, boates e prostíbulos.

DIVIRTA-SE

Salva-Vidas

Letícia
B'irkheuer faz

•

ensaio nu
Letícia Birkheuer já fez seu

ensaio para a edição da 'Playboy'
de Natal e adorou o resultado.
"Ficou extraordinário, as melho
res fotos da minha vida!"', disse
a bela. Letícia, aliás, se despediu
da função de apresentadora do

quadro 'Menina Fantástica', do

Fantástico, com bastante moral
na emissora. Apesar de ter feito
sua estreia como apresentado
ra, Letícia foi bastante elogiada
e pode repetir logo a experiência.

Ator pode ter só
três meses de vida

A nova edição da revista National Enquirer traz em
sua capa uma matéria polêmica sobre o ator Micha

el Douglas. Segundo a publicação, ele teria somente

mais três meses de vida. O ator enfrenta uma luta

contra um câncer na garganta e seus amigos temem
que ele morra antes do Ano Novo. Uma fonte disse à

publicação que ele já perdeu muito peso por conta da

quimioterapia e que continua perdendo cada vez mais.

Tiago Leifert é
viciado em trabalho
Apresentador do "Globo Esporte" deSão Paulo, Tiago

Leifert contou que é viciado em trabalho. Ele disse que

começa o dia às Ih e só termina no fim da noite', assistin
do a vários jogos de futebol ao mesmo tempo. Por isso,
quase não sobra tempo para a namorada. "Ela sabe que

quando chega o fim de semana geralmente estou ocupa
do. Mais do que apresentar o programa, tenho de decidir
o que pôr no ar e de que forma, comandar uma equipe
de oito pessoas, conversar com o jurídico, o financeiro, o
RH, discutir orçamento ... ", contou ele.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamilito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3:x3.

ANIVERSARIANTES·
15/11
Alexandra Piazera
Alexandre F. Ruysam
Almir R. dE:) SOuz�
Andrea F,'Urbanski

.

Andrea Urbanski
Antonio É. Rocha
BenoKapp

.

M
I

16/11
Angela C. R Schimidt
Antônio F. Godoy

.

Catarina O. da Silva
Cristiano de Souza
Diego Bottaro
Dirceu L. Puhl
Dirceu R. L. de Souza
Qjones C. Poglia
Eder de O. Finta

.
Eliazer Justino

, Emiliá B. Gazda
Eunice de F. S. A. de Oliveira
Evandro Kern
Gertrudes K.Witthoft
Gilberto C. da Silva
Graziele lapela
Ingomir Krueger
Jenifer Campestrini
Jorge A. Jacomini
José A. A. Theodoro
KellyCorrêa
Leandro E. Krohbausch
Mareio L. Kasprissen
Maria A. Delfina Da Silva
Maria E. F. Tomio
Renato A. Vieira
Romilda Winter

Sérgio L dos Passos

Sergio Neitzel
Valdecir Lopes

, ,y�rônica Er:sching
, '

. ',I�" I
,

Dois loucos tomavam sol na beira da piscina do

manicômio até que um deles se jogou na água e afun

dou. Mais do que depressa o seu amigo, num ato heróico,
pulou para salvá-lo. No dia seguinte o diretor do manicó
mio foi falar com o "louco salva-vidas":

- Meu rapaz, eu tenho duas notícias para lhe dar!

Uma boa e outra ruim: A boa é que você finalmente vai

ter alta! Você salvou uma vida e então nós concluímos

que você está curado! O louco deu um sorriso de agra
decimento.

- A notícia ruim é que o rapaz que você salvou ontem
se enforcou!

- Não, doutor... Ele não se enforcou ...
- Como não? Nós o encontramos enforcado com o

seu próprio cinto, hoje de manhã!
- Fui eu que pendurei ele pra secar, doutor!
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Chuva de arroz

Entre
muitos no decorrer do ano vem aí mais uma chuva de flor

de laranjeiras, para ficar na história dos grandes casamentos.
Mais precisamente, o dos belos Thaiane Streb e Nivaldo Frei
tas, da Domini. Ela, filha de Iraçú Bittencourt Streb e Iná Iara

Lopes Adriano. Ele filho Oscar eVilma Beti Martins Freitas, no próxi
mo dia 20 de dezembro, às 20h30min, no Capela do Noviciado, Nossa
Senhora de Fátima, Barra do Rio Cerro. Após a cerimônia religiosa,
os noivos recepcionarão os convidados na Recreativa Turística Pedra
branca, com megafesta. Merci.

Samara Lourenço e Julia
na Feuser também já fizeram
suas inscrições e no próximo
sábado, dia, 20, estarão par
ticipando do 10 Campeona
to de Pênaltis, na Karlache.
Inscrições até amanhã, dia
17. Maiores informações no

fone 3370-2900.

Tá podendo! O grande'
pescador MarceloWielle.
Os amigos estão aguardam
o delicioso filé de robalo na

chapa!!!rV�i ter que r.olar! '

::, :i':Ujn'll�JH'!f,'1 i·IH Itl'U'i'

Car Show Fest
,

No próximo dia 28 de novem-:
bro acontece no Parque Munici

pal de Eventos, em Iaraguá, o Car
Show Fest. Evento que reúne car

ros antigos (relíquias) e Tunados.
Exposição de som autornotivo,
caminhões, motos; lava car, sa

veiro rl, manobras comVhiodine

Weeling, e muitos prêmios para
os visitantes.

o Cabeleireiro Sérgio Luiz
.

dos Passsos, popularmente
conhecido em Guaramirim
como Sérginli(), é o grande
anivrsariante ele hoje. Fabricio
dos Santos e toda a equipe
do salão aguardam festerê

d�tqueles para logo "-,ais à noite

z
z
«
::E
a::
LU
::c

o
Ü
õ:'
::>
«
::E

NASRODAS C
• Mário Nunes e Marinalva, que completam Bodas de Rubi com
megafesta, dia 3 de dezembro, oferecida pelos filhos, netos e

noras, estão com as malas prontas para merecidas férias em
Punta_Del Este. Livres, felizes e soltos.

• O meu amigo Alcides João Pavanello já está preparando os

quitutes para comemorar no próximo dia 20 a idade nova.

•.No próximo dia 26 de
novembro, naArmalwee,�n .' . .•

i i

acontece o tradicional baile
dos Engenheiros e Arquitetos
de Jaraguá. A animação ficará
;;,IlOr conta dabandatnNatura.

• No sábado, com a presença
da Banda San Marino,

I' ,étco:tltecy I}o salão AP1izade o.
'ttadicional baile da sociedade-

• Do dia 4 a dia 11 de
,

,ng;MeJl1brQj com preço de,
fábrica, a Karlache promove '

, .. o seu concorrido bazar. A loja
'fica anexa a fábrica.

Taisi Schartz
também prestigiou
a reinauguração
da Voilà

"
o segredo do

sucesso é fazer do
seu dever o seu

lazer.
MARKTWAflfI

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é

guaramirense Fabrício dos Santos.
Ele é outro amigo que acompanha

a coluna todos os dias.

Kantan
Hoje à noite, às 19h30, o

Restaurante Kantan recebe os

colegas da imprensa para o lan

çamento oficial da nova gastro
nomia da casa. Além, é claro das
novidades da comida japonesa.

se: Ricardo Diefantheler foi
o grande aníversariante de
onteme vai adorâr'saber que
foi lembrado.

•Valério Gorges, FlavioVieira!
Ismar Lombardi, Renato
Koslowski curtiram o feriadão
na orla d Balneário Camboriú.

li Tem;;úIl1amulherde um
figurão, simpática, que
cuida emuito bem da saúde,
Rue apda, atrave�saFldo "

a fronteira. Ahora que
maridão sério souber, não vai
sobrar pedras sobre pedras.
1\iaiaiai,��lliuiU,.u�� ,ijor favdr,
meu chope IÇonigsBier bem
gelado?

Duxixo
'

• O bar do Sérgio ficou fechado o feriadão todo. A galera
frequentadora assídua da casa estava uma arara.

Uma belamorena conhecida naHigh Society; que acaba de ficar soltei
ra, está voandomais baixo do que gavião nahora de pegar sua presa. Dizem
as amigas que ela nunca esteve tão feliz.A separação lhe fez um bem dana

íiiiiiiiiiIii�iiiiiiilIiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiÍi&i&iiiiiiiiiilõiii;i;;;i;;;i;;j���;i;;i;i;;;��iíiiiiiiiiÍiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiÍiiiiiiiiiill � i jJ �Ào;Emq�Otsugiro ao exumNitrixbem geladepara relaxar. .A�da:segue.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 16 de novembro de 2010 Esporte 17

linh de Fundo

Julimar Pivatto
* MALWEE

,

E hoje
Malwee/Cifned mICIa

a busca pelo quarto tí
tulo da Liga Futsal nes
ta noite' em Marechal

Cândido Rondon. E o adversário
não será nada fácil. No linguajar
do futebol, pode ser considera
do aquele time "encardido", que

,

marca muito bem, é bem disci

plinado taticamente e perigoso
nos contra-ataques.' Além disso,
como em todo interior do Paraná,
tem uma torcida apaixonada e que
promete fazer bastante barulho.
Pode faltar experiência à Copagril,
mas vontade vai ter de sobra.

AN IVERSARIANTES

MTK aUOAPESl FC
(122 ANOS) - Está
em décimo no

atual campeonato
húngaro

AO SPAR1A PRAt�A
(1'11MmS)
Vice-Ifder do

campeonato tcheco
2010/11

FO EINOHOVEN
(101 ANOS) - Está
na segunda divisão
do futebol holandês

OA PENAPOlENSE
(66 AMOS) - Time de

Penápolis que está na

Série A3 do Paulista

DOIS ,TOQUES,

Experiência
Falando em experiência, acredito que esse pode ser o prin

cípal ponto a favor dos jaraguaenses. Toda essa situação de
torcida contra, time que jogafechado (ou que vai para cima),
clima de decisão, ter vantagem ou desvantagem, a Malwee/Ci
med já viveu várias vezes nesses quase dez anos de história. E
é essa experiência que evita o clima de oba-oba, já que o elen
co dos catarinenses é melhor e tem a vantagem de decidir em
casa. Mas como o futsal é momento, todo cuidado é pouco.

DIVULGAÇÃO

Chororõ?
Assunto do momento no Campeonato Brasileiro: o

pênalti em cima de Ronaldo que deu a vitória ao Corin

thians. Paramim, o lance é duvidoso, mas eu não daria.
Assim como não daria quando Thiago Ribeiro preferiu
se jogar na área ao invés de buscar o gol. O Cruzeiro

provocou um chororô desnecessário, de quem parece
ter jogado a toalha sobre o título do Brasileirão. Esta
mos cansados de ver erros de arbitragem, toda roda-

o

da tem nisso. A repercussão foi maior por ser.um jogo
decisivo. Nãó defendo' o árbitro Sandro Meira Ricci e

nem o Corinthians. Os maiores erros do jogo foram em

impedimentos mal marcados do ataque do Cruzeiro.

Fladutra e' Avaí na semifinal'
da Taça O Correio do Povo

JARAGUÁ DO SUL em jogo que serviu apenas para
A Taça O Correio do Povo, ou cumprir tabela.

Terceira Divisão, conheceu no sá- A partida que valia a classifi

bado os dois últimos semifinalis- cação era entre Fladutra e Uni

tas do torneio. O Fladutra, de Iara- dos/Nova Geração. Melhor para o

guá do Sul, eAvaí, de Guaramirim, Fladutra que venceu por 2xl que

pelo Grupo A, se juntam a Pirapo- além da vaga ficou com a lideran

Ta, de Guararnirim, e Aliança, de ça do grupo. O resultado favore

Schroeder do Grupo B para deci- ceu também oAvaí, que ficou com o

dir quem fica com a vaga na final. a segunda vaga, mesmo folgando
O P·

.

fr t A,' na rodada.
'

iraporaVaI en en ar o Avai, DIVULGAÇÃOjAVANTEESPORTES

enquanto que o Fladutra mede
".

forças com o Aliança. Quem ven

cer avançapara a decisão. Em caso

de empate, a vaga será disputada
nos pênaltis. A LJaF (Liga Jaragua
ense de Futebol) deve confirmar a
data e local da semifinal no decor
rer da semana.

A última rodada da primeira
fase teve dois jogos no Campo da o

Vila Lalau, ambos pelo Grupo A.
No primeiro, o Iaraguá conquis
tou sua primeira vitória ao ba -

.

ter o União/Vila Lenzi, por 2xl,

Fladutra venceu o Unidos/
Nova Geração por 2xl e
terminou líder do Grupo A

li
I
!
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Será o duelo de
David contraGolias?
Falcão rechaça favoritismo sobre o time paranaense

"

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

A Malwee/Gimed tem três
,

títulos da 'liga Futsal.
A Gopagril chega a sua
primeira decisão.

Mesmo
com os números

apontando para favo
ritismo da Malwee, a

equipe não sobe no salto
e rechaça qualquer sinal de superio
ridade. E é com pés no chão que os

comandados de Fernando Ferretti
iniciam hoje, às 21h, a busca pelo
tetracampeonato da principal com
petição do salonismo brasileiro, em
Marechal Cândido Rondon. O jogo
da volta será na terça-feira, 23, às

'21h, naArena Jaraguá.
O craque Falcão é o primeiro a ,

levantar a bandeira da igualdade
entre os times. Para ele, a Copa
gril é o elenco mais regular do ano
de 2010 e todo cuidado é pouco.

'

"Ninguém chega a uma final de

Liga Futsal por acaso. Eles tiraram
o Corinthians, a melhor equipe
deste ano, vieram crescendo e se

impondo", descreveu Falcão.
Por esse motivo, segundo C)'Ca

misa 12, um empate é um ótimo

negócio para aumentar a vanta

gem da Malwee (que já tem o be
nefício de decidir em casa). "Bus
caremos ampliar essa vantagem

, com, no mínimo, um empate. Até
porque, no caso de uma derrota,
teremos que vencer duas vezes no

jogo de volta. O ideal é vencer, mas
um empate não é um mau negó
cio. A torcida pode esperar muita

garra e determinação", descreveu.
No caso de uma derrota, aMalwee
terá de vencer a partida de voltano
tempo normal e na'prorrogação,

.

um empate no tempo extra força a

decisão nos pênaltis .

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Copagril não
vai mudar
estilo de jogo

A Copagril treinou forte para
enfrentar a Malwee. De acordo
com Chico Paulista, um dos joga
dores mais experientes do grupo,
a equipe está focada para este pri
meiro confronto e a previsão é que

Para Falcão, Copagril é o time mais r,egurar da Liga Futsal de 2010

eu garanto p� mím e meus com

panheiros, é��emosmuito,
até o final, por esse título", decla
rou o atleta.

jogue da mesma forma que vinha
atuando ao longo da competição:
sem dar muitos espaços para que
os adversários tenham liberdade

,para criar perigo à meta parana
ense. "Não há porque mudarmos
nosso estilo de jogo já tão próximo
da final e acredito que a Malwee
também não o fará. Viemos atu

ando bem desde a primeira fase
da Liga Futsal e não estamos na

decisão por acaso: O certo, e isso

SERViÇO
o QUÊ: Malwee/Círnedx Copagrll
QUANDO: 23/11/2010, às 21h
LOCAL: Arena Jaraguá
INGRESSOS: R$ 15 (inferior), R$ 10

(superior) e R$ 5 (meia/superior)
LOCAIS: Postos Mime, Girolla Imóveis
e Falcão Sports: .

CLASSIFICAÇÃO 3S"RODADA
Ceará 2x2 Botafogo
Atlético-MG 4x1 Flamengo
Santos OxO Grêmio
Corinthians lxO Cruzeiro
Fluminense lx1 Goiás
Internacional 2x3 Avaí
Guarani lx1 Vitória
Atlético-GO 3xO Palmeiras
Vasco lx1 São Paulo
Atlético-PR 2x1 Prudente

3S"RODADA

17h - Botafogo x Internacional
17h - Palmeiras x Atlético-MG
17h - Vitória x Corinthians
19h30 - Avaí x Atlético-GO

19h3Q - Goiás x Santos
19h30 - Cruzeiro x Vasco

Rebaixados para Série B

CLASSIFICAÇÃ� 3S"RODADA

Bragantino 5x1 Vila Nova

lpatinga 2xO Duque de Caxias
Sport lx1 Santo André
São Caetano OxO América,MG
Coritiba 2x1 Figueirense
Brasiliense Ox1 Náutico
Ponte Preta Ox11casa
ASA Ox1 Paraná
Bahia 3xO Portuguesa
América-RN 5x2 Guaratinguetá6°

7"

8°

36 17: 5 ,14

56 36, 1� 11110
52 36 157 ;14

.

i

51

16:51,9%
5 !48,1%Paraná

ASA -2 147,2% .37"RODADA
i sábado

9° D. de Caxias 49 -9 !45,4% 17h _ Bahia x Santo André
10° São Caetano 49 36 13 10113 l48 50 -2: 45,4% 17h - São Caetano x Duque de
11° Bragantino 49 36 1�,13111 50 37 13145,4%
12° Icasa 47 36, 1� 8 115 47 48 -1 i43,5%
13° Ponte Preta 47 36,1211113 48 46 2 143,5%
14° Náutico' 45 3� 136 i 17 37 58 -21141,7%
15° Vila Nova 43 36 127 117 47 63 -16139,8%
16° Guaratinguetá 43 36 lO 13113 43 54 -11j39,8%

Caxias
17h -lcasa x Coritiba
17h - Paraná x Bragantino
17h - Guaratinguetá x Figueirense
17h - Brasiliense x Ponte Preta
17h - ASA x América-RN •

17h - Portuguesa x lpatinga
17h - América-MG x Sport
17h - Náutico x Vila Nova

Rebaixados para Séne C

JOGOS PELO BRASIL
Dias 8, Concórdia 6, AtI. Tubarão 6 e XV de

'Outubro 4.

• BRASILEIRÃO SÉRIE C
-FINAL

JOGO DE IDA

Ituiutaba Oxl ABC
JOGO DE VOLTA
SÁBADO (20/11)
17h - ABC x Ituiutaba

• DIVISÃO DE ACESSO
- 6" RODADA QUADRANGULAR
Caxias 2xO Inter de Lages
Caçador Oxl Guarani
FINAL - JOGO DE IDA
DOMINGO (21/11)
16h - Caxias x Guarani

• SÉRIED
- FINAL
JOGO DE VOLTA

Guarany-CE x América (lxl)*
*América-AM perdeu três pontos no STJD e

o campeonato permanece paralisado.

• TERCEIRONA JARAGUAENSE
GRUPO A

União/Vila Lenzi 1>< 2 Jaraguá
Unidos/Nova Geração lx2 Fladutra
SEMIFINAL - JOGOS DE IDA*
14h - Pirapora x Avaí
16h - Fladutra x Aliança
*Loçal e data ainda serão marcados pela
UaF

• CAMPEONATO CATARINENSE
- DIVISÃO ESPECIAL
4" RODADA QUADRANGULAR
AtI. Tubarão lxl Marcílio Dias

XV de Outubro lxO Concórdia
5" RODADA QUADRANGULAR
AMANHÃ
20h30 - XV de Outubro x Marcflio Dias
20h30 - Concórdia x AtI. Tubarão

CLASSIFICAÇÃO QUADRANGULAR: Marcilio

• AMISTOSO DA SELEÇÃO
• AMANHÃ
15h - Brasil x Argentina

I�M�STO

Brasil já está no Catar
< A seleção brasileira desembarcou em Doha, no Catar, no último do

mingo. Sob o comando deMano Menezes a equipe enfrenta aArgentina
amanhã, às 15h (de Brasília). O elenco passará boa parte do tempo con
centrado, já que treinará sempre à noite. Hoje o time faz o reconheci
mento do gramado do Khalifa Stadium. Esta será a única oportunidade
para Mano fazer um trabalho tático ou técnico. Os hermanos também
treinarão à noite, em horários paralelos aos do Brasil. Nos dois dias, a
equipe vai usar o estádio do Qatar se. Com isso, os comandados de Sér

gio Batista não farão o reconhecimento do campo do duelo. Os argenti
nos não vencem o clássico desde 2005, há cinco jogos.
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Mercado Regio,nal

Lourival Karsten

uito embora tenha registrado
um crescimento de 4,9% ém
relação a setembro de 2009,
os q,�dos coletados pelo IBGE

i lD:0stram que a c11iaçãO, q�" elpp�e,g6S'�n ... '

;' trou em uma curva descenôente que foi

apenas reforçada pela variação negativa
de 0,1% em setembro em relação a agos,

i·,
-to. ,Hinbora âinda pequena,'esta variação·

'

vista em conjunto no gráficomostra clara
mente que depois de oito meses de alta, a

�. .
demanda está perdendo força.

Depósito compulsório
'

Para conter parte do capital que entra

no país e que pressiona a inflação, a China
aumenta para 18% o depósito compulsório
dos bancos. O principal problema da Chi
na é com o enorme superávit comercial que
irriga o mercado interno com dólares. Lá
tomo também em parte por aqui, o proble
ma ...:. quem diria - é o volume excessivo de
dinheiro que entrá no país.

Safras
A safra brasileira .de soja no ano

agrícola 2010/11 deverá estabelecer
um novo recorde alcançando 67,7 a 69

milhões de toneladas de acordo com

previsão da Conab. Isso acontece num
momento em que o consumo mundial
estámuito alto e os estoques dão sinais
de queda. Lógico que o preço não vai

decepcioriar. Enquanto isto, a safra do
também escasso milho segundo a Co

nab vai ser 5,8% menor em relação à

última safra, ficando entre 51,8 e 52,7
milhões de toneladas. Em relação ao

algodão, que bate recordes de preço
no mercado mundial, a estimativa é

que cresça até 46% em relação à safra

anterior, ficando 'entre 1,64 e 1,74 mi
lhão de toneladas de pluma. Até o trigo
- do qual o Brasil não é um produtor
expressivo - poderá crescer até 10% em

, relação aos cinco milhões de toneladas
'

da colheita anterior.

i
daArgentina. Os te po são outrôs, hoje já vigo-

.

.ra a indústria da maçã brasileira, que tem seu

I :principalr���fQ n9,Ril�nalto catf,l,rinens� �,se vê

pressionada pela crescente importação de ma-
.,/

çãs. Principalmente em função do câmbio, que
também dificulta a exportação tradicionalmen
te realizada para aEuropa.

Hyper
compradora

A Hypermarcas acaba de adquirir a marca Pom Pom '

da Colgate-Palmolive, os medicamentos Digedrat, Pe
ridal e Lopigrel da Sanofi - Medley e ainda o produto de

higiene bucal·Bitufo, O total da compra chegou aos R$
,251,5 milhões. Ao longo dos últimos anos - com maior
intensidade neste - a dona da palha de aço Assolan tem

comprado um volume incrível de empresas e marcas de

produtos que vão sendo somados ao seu já gigantesco
portfólio de produtos. Um dos, destaques recentes da

empresas tem sido a marca Bozzano, que virou barbea
dor nas mãos de Ronaldinho.

Só jogo de cena
Diversos presidentes - prin

cipalmente Lula - clamam pelo
fim do dólar como moeda de re

ferência nomundo dos negócios.
o problema é que não se elege
uma nova moeda da mesma for
ma que se elege um deputado, e
não falem disto muito perto dos
chineses, pois �les podem gostar
muito de ver a sua moeda assu

mindo este lugar.

Economia 19

JBS compra
A líder do mercado mun

dial de carnes - a brasileira JBS
"

- anunciou que está ampliando
suaparticipação na Pílgrim s Pri

de dos EUA de 64% para 67,27%.
As empresas brasileiras continu
am avançando nomercadomun
dial de carnes.

LOTERIA

1 ° 22.536 600.000,00
2° 46.796 12.000,00
3° 30.397 9.000,00
4° 27.904 7.410,00
5° 09.697 6.000,00

09 - 22 - 38 - 39 - 55

--
SORIEiO f4° 'f 231

05 - 20 - 23 - 27 - 39 - 49

SORlfJO N° 915
'ílRIMIf.IRO SfJ!'IrI1fJfJ

08 - 13 - 19 - 24 - 34 - 35
SU;;'IJI'IHlíl SIJIF/;,!l'HO

11 - 25 - 31 - 42 - 43 - 47

01 - 07 - 19 - 21 - 29
35 - 38 - 40 - 42 - 43
47 - 56 - 57 - 58. - 61
80 - 84 - 92 - 95 - 00

PARA
rNiU�IPr&S
fAMtllAS

JARAGUAENSES
O :SONHO DA NOITE

FEJJZ COMEÇA EWi TER O
QUE COLOCAR NO PRATO.

fACA .A
..

SUA PARTE!

INDICADORES

c

BoVESPA

POUPANÇA

... -1,16%

0,5588

�Jfu .

"

12.NoVEMBRo.201D

12.NOVEMBRo.2D1o

ARRECADAÇÕES ATÉ 30 DE NOVEMBRO NA SEDE DO JORNAL

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400
'Ir Horário atendimento 8h às 12h e 13h às 17h30

() C()llREI() I){) I)()VO
www.ocorreiodopovo.com.br
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Vida de superação
e de,conquistas
Acadêmica surda apresentou monografia sobre
acessibilidade e obteve conceito máximo

p Al

JARAGUÁ DO SUL

Superar as dificuldades e enfrentar
desafios é algo que a estudante de
administração Paula Maria Markewicz,
24 anos, já está acostumada afazer.

última superação dessa jovem instrutora de
libras (Língua Brasileira de Sinais) foi a apre
entação da monografia da faculdade de

dministração para um auditório lotado na

Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) na noi
te da última quarta-feira. A princípio, o fato parece co
mum a qualquer universidade, não fosse um detalhe:
Paula é surda-muda desde nascença e é a segunda estu
dante a concluirum curso naUnerj com esta condição.

Acompanhada de uma intérprete, Paula apre
sentou a tese "Desmistificando a Inclusão das
Pessoas com Deficiência no Mundo do Mercado
de Trabalho de Jaraguá do Sul" e obteve o concei-'
to A, equivalente entre as notas 9 e 10. "Através do

o CORllElO DO POVO • Terça-feira, 16 de novembro de 2010

meu trabalho, eu quis mostrar que as pessoas com
deficiência não precisam ser vistas como coitadas
e que as barreiras físicas são nossa principal difi
culdade. Em Jaraguá do Sul existe muita coisa a ser

feita, mas acho que estamos no caminho certo",
afirma Paula, com gestos rápidos.

A jovem trabalhou o tema durante seis meses,
mas a ideia já estava na cabeça desde 2004. Já o de

sejo de estudar Administração vem desde que ela
era criança. "Tive muito apoio da minha tialavó.
Elamemostrou que sou igual a qualquer outra pes-
soa", comentou.

.

Paula não se esquece de agradecer os pais, tam
bém surdos-mudos, e os professores e colegas que
conviveram com ela durante toda a vida escolar e

acadêmica. "Tive professores que trabalharam como

voluntários na recuperação de alguns conteúd�s que
eu tive dificuldade", ressaltou.

• Daiane zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECII

Estudante de
Administração
da Unerj
trabalhou
tema durante
seis meses

Tema deve virar ciclo de palestras
o responsável pelos estágios do curso de administração da

Uner], Gelásio Carlíní, comemorou o resultado qlcançado por .

, Ra,ula. ?�zyn?0 el�, graças aqh�:x'fetenteapr9veitame�to 6�tid9
por ela, a uníversidade plane)a"agendar palestras sopre aces

sibilidade em entidades e empresas do munícípiô, que serão
ministradas pela jovem. o objetivo da iniciativa é oferecerme
lhores condições de vida aos portadores de deficiência.

Na visão-de Paula, a experiência contada através das pági
nas do trabalho podem servir de exemplo a outras pessoas por
tadoras�e 'llecessidades esnecials, pára que não desistam de

',/ seus soflb;ü's.' lIParamuitas pessoas coin ueficiência, o gue falta
émotivação, que precisa vir de dentro, de simesmâ pórque as

dificuldades todos nós somos capazes de enfrentar"

P:omo7ões válida� até 16/11/20�0. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Financiamento sujeito a aprovaçao de Cadastro. Garantia de motor e caixa VALIDO PARA VEíCULOS A PARTIR DE 2006/2006
COM KllOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

4732746000
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