
Empate
naraça

Depois de sair perdendo
por2xO, Malwee/Cimed

chegou ao empate e

agora depende de uma

vitória para ficar,com

o tetracampeonato
da liga Futsal.

Página21

BR-280vai
novecon a

develocida
ores

e
Equipamentos devem ser instalados no trecho de cinco quilômetros entre Guaramirim e

a Avenida Prefeito Waldemar Grubba, em Iaraguá do Sul. Projeto do Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes) também prevê a reativação da lombada

eletrônica emfrente ao Portal de Jaraguá, que deixou de funcionar há cerca de três anos.

Página 23

PIERO RAGAZZI

A MAGIA ESTÁ NO AR
Programação de Natal foi aberta ontem com apresentações culturais e acendimento das luzes.

Reforma da ala
cirúrgica inicia
Obras no Hospital e

Maternidade Santo Antônio �

devem ser concluídas em janeiro
de 2011, depois Prefeitura
pode passar a administração do
hospital para uma associação
beneficente. Página 11

se tem o 4° pior
retorno de taxas

-

Estado recebeu, em 2009, 59,4%
. dos RS 13,5 bilhões de receitas

federais que recolheu, segundo
estudo divulgado pela Fiesc

(Federação das Indústrias de
Santa Catarina). Página 17

A revista da mulher inteligente!

Pais 'enfrentam a

madrugada na fila
Segundo Secretaria de
Educação, município tem vaga
para todos os estudantes. O

principal problema é que os pais
querem matricular os filhos fora
do bairro onde vivem. Maior

procura é pela Anna Tôwe

Nagel. Página 9

FAMEG

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

É ratificado o

Tratado do Nafta
No dia 17 de novembro de 1993, é rati

ficado o Tratado do Nafta (Acordo de Livre
Comércio da América do Norte), consoli
dando o comércio entre os Estados Unidos,
o Canadáe o México. Tendo também o Chile
como associado, o acordo propõe o livre co

mércio para troca de mercadorias entre os

três países, e entrou em vigor no dia Iode

janeiro de 1994.

Já em 1988, os EUA e o Canadá haviam as

sinado umAcordo de Liberalização Econômí
ca, formalizando o relacionamento comercial
entre os dois países. Em 13 de agosto de 1992,
o bloco receberia a adesão dos mexicanos.
Desde que entrou em vigor, o Nafta teria um.
prazo de 15 anos para a total eliminação das
barreiras alfandegárias entre os três países.

Além disso, restrições também de
viam ser removidas' de várias categorias,
incluindo veículos automotores e peças
automotivas, computadores, tecidos e

agricultura. O tratado também protegeu
os direitos de propriedade intelectual (pa
tentes, copyright e marcas registradas) e'

esboçou a remoção de restrições de inves
timento' entre os integrantes do bloco. Me
didas relativas à proteção do trabalhador
e do meio ambiente foram adicionadas
mais tarde, como consequência de acor

dos suplementares assinados em 1993.

Enquanto parte dos especialistas afir
ma que o comércio regional na América do
Norte beneficiou a economia mexicana e

ajudou-a a enfrentar a concorrência repre
sentada pelo Japão e pela União Europeia,

'

outros defendem que apenas transforma
ram o Canadá e o México em "colônias" dos

EUA, piorando a pobreza no México e au

mentando o desemprego nos EUA.

�"� �"U, R. MI! (li!II .�! • uí)1 '""
v h"� I " i�"ql,d
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Nova ponte pênsil
No dia 11 de março de 1972, a primeira
página do jornal O Correio do Povo
chamava atenção pela matéria
"Ponte pênsil dá trânsito". Segundo a

reportagem; a nova ponte havia sido
construída para substituir a antiga,
que.estava se tornando perigosa por
causa dos suportes de madeira. A

matéria afirmava, ainda, que a ponte já
estava funcionando porque havia sido

entregue três dias antes do prazo final.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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em 1908. Ele morreria de
tuberculose em 1912 e, no

ano seguinte, o póstumo'
"La Canción del Barrio"
seria publicado.

Em 1930 é que Borges
lhe dedicaria um estu

do, analisando sua obra
e especulando sobre o

homem e seu mundo. A

importância do poeta,'
que acabou ficando um

pouco à sombra pela di

vulgação das pesquisas
de Borges, se deve prin
cipalmente a Carriego ter

.

sido um dos primeiros
argentinos a representar
literariamente os bairros

populares, os valentões,
os desafios de faca e o

tango, retratando uma

fase nacionalista.

A história recuperada
de um poeta ofuscado

�.

A capa é de um dos exemplares da primeira edição
de IIMissas Hereges", publicado em 1908. Carriego
foi importante pela temática de suas poesias

PELO MUNDO'

"'�

Elizabeth I no trono

..m, DI}
� �].

O'Acre é brasileiro

"'�f;)1�d

Fiúza para presidente
Neste mesmo dia, em 1945, o Partido

Comunista Brasileiro lança como candi
dato à Pre.sidência da República o enge
nheiro ledo Fiúza. Na época, eledispu
tava com Eduardo Gomes - e segundo
o livro "História da Imprensa no Brasil",
de Nelson Sodré, houve na época uma

"sistemática difamação" do candidato
do PCB. ledo acabou com 570 mil votos.

No dia 17 de novembro de 1558,
Elizabeth I torna-so rainha e a última

representante da dinastia Tudor a ocu

par o trono da Inglaterra. Seu reinado,
conhecido como Período Elisabetano,
foium período de ascensão marcado

pelos' primeiros passos na fundação
do que seria o Império Britânico e pela
produção artística crescente.

Em novembro de 1903, precisa
mente no dia 17, o Acre passa a ser

definitivamente território nacional,
depois da assinatura do Tratado de

Petrópolis entre Brasil e Bolívia. Em
.

contrapartida, o governo brasileiro

pagava aos bolivianos dois milhões de
libras esterlinas e cedia algumas terras .

no Mato Grosso.

USINA DO BRAGINHO

Um escritor nem sem-

,pre conquista seu espaço
na história da literatura

por seu próprio mérito. Foi
o que aconteceu com Eva
risto Carriego, um poeta
de existência breve que é
lembrado por um estudo
do qual foi objeto, desen
volvido por outro escritor
- Jorge Luis Borges.

Evaristo nasceu em

1883, na província argen
tina Entre Rios, mudan
do-se mais tarde com a

família para Buenos Ai
res.' A família morava no

mesmo bairro da família

Borges, em Palermo. Du
rante sua vida, Carriego
viu apenas um de seus

livros de versos publica
dos - o "Missas Hereges",

Quando Schróeder ainda era um distrito joinvilense, conhecido como Bananal,
foi inaugurada na cidade a Usina Hidrelétrica do Rio Bracinho - a fundação ficou

registrada como sendo de abril de 1932. Na época, a usina era propriedade da
, 'Empresul, empresa que mais tarde foi encampada pela Celesc (Centrais Elétricas

de Santa Catarina).A construção foi feita em uma área aproximada de 35 km2 de
mata virgem, sendo projetada pelaAllgemeine Elektrizitaets-Gesellschaft (AEG).
Para a geração de energia, foram aproveitados o primeiro e'o segundo saltos
do Rio Bracinho. SegundoVictor Emmendõrfer Filho, em seu livro ('A primeira
história de Guaramirim", a queda era de 310 metros.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quarta, 17 de novembro de 2010

PONTO DE VISTA

QUINTA�FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
Jorge Brognoli, DurvalMarcatto, Femando Rizzolo, Vidor Danich,

economista presidente da Adjs
.

advogado I sociólogo

Arbitragem: um instrumento
antigo e inovador

síveis de arbitragem podem ser um enorme de
safogo para o grande esforço cotidiano do nosso

Judiciário. Aos advogados, a Arbitragem oferece
um modo inteligente, vigoroso e ágil de atender
a seus clientes e produzir resultados consistentes
e socialmente responsáveis.

A Arbitragem é, bem o sabemos, a formatação .

moderna do Judiciário; os tribunais tradicionais
irão focar-se mais e melhor nas causas orientadas

"
Em Jaraguá
do Sul,'por
exemplo,
a Câmara

Brasil Sul de
Mediação e

Arbitragem
com nove anos

de história, já
atuou em mais

de cinco mil
procedimentos.

n

SERViÇO
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IMAGEM DO DIA

Saída
dos veículos militares pela rua .

Bernardo Dornbusch após desfilarem no

.

220 Encontro .Nacional de Veteranos da FEB
(Força Expedicionária Brasileir.a), na segunda-

"

feira. A foto ê do leitor Jóni jose Schoeffel.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.t oôrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados).

Implantada
oficialmente em setembro de 1996,

por meio da .lei 9.307 (conhecida como Lei
Marco Maciel, autor do projeto), a Arbitragem
é um instrumento de presença histórica na so

lução de conflitos. O tratado de Tordesilhas foi ar

bitrado pelo Papa Alexandre VI em 1494; a institui
ção da Arbitragem esteve presente na Constituição
brasileira de 1824 e foi defendida por Rui Barbosa
no Tribunal de Haia. A posse brasileira do território
do Amapá foi assegurada por uma

arbitragem. Ou seja, embora esteja
comemorando seus 14 anos de vigor
legal no Brasil, a Arbitragem está pre
sente na vida brasileira há séculos.

Outras nações utilizam a Arbi
tragem para a solução de conflitos
intensivamente. É saudável a visão
de qué as câmaras arbitrais contri
buem para desafogar o Judiciário,
dando celeridade e agilidade à re

solução de pendências em que se

discutem os chamados "direitos
patrimoniais disponíveis", aqueles
em que se permite transacionar, re

nunciar e acordar. E é fácil perceber
as grandes vantagens do socorro

da Arbitragem para o dia a dia dos
conflitos, tirando-os dos corredo
res da Justiça e abrindo espaço para
questões mais complexas. A arbi-

tragem é rápida, sigilosa, econômica e produzirá
sentenças de total exequibilidade.

As Câmaras Arbitrais brasileiras, espelhan
do-se em suas coirmãs estrangeiras, que atuam
com vigor e grande alcance econômico e social,
têm empenhado enormes esforços em demons
trar aos advogados como todas as partes podem
socorrer-se na Arbitragem para obter resultados
de maneira simples, direta, cristalina, rápida e

econômica. As causas que a lei prevê corno pas-

TUBERCULOSE

Mobilização contra
doença acontece hoje
A Secretaria da Saúde promove hoje

uma mobilização contra' a tuberculose.
Para lembrar o Dia Nacional de Luta Contra
aTuberculose fôlderes e cartazes com infor
mações sobre a doença serão distribuídos.
Funcionários da secretaria estarão na praça
do terminal urbano prestando informações
e esclarecimentos à comunidade. Nos últi
mos 30 anos o Programa Municipal de Con
trole da Tuberculose registrou 743 casos da
doença em Iaraguá do Sul.

para as pessoas e a estrutura social,
a Arbitragem responderá - com a

mesma responsabilidade e a mesma

base legal- pelas causas comerciais,
contratuais, as relações da vida coti
diana. Simples, eficiente e orientado

,

para o melhor interesse público.
Em Jaraguá do Sul, por exemplo, a

Câmara Brasil Sul de Mediação e Ar

bitragem com nove anos de história,
já atuou em mais de cinco mil proce
dimentos.

Muitas das grandes empresas
brasileiras, e praticamente todas as

principais empresas catarínenses,
que atuam no mercado exterior com

grandes contratos, já conhe.cem os

importantes tribunais arbitrais inter
nacionais, como o de Paris. A maior

parte dos grandes empresários bra-
sileiros já experimentou os serviços

de uma câmara arbitral internacional, vigorosa e

consistente ferramenta de resolução de desenten
dimentos em contratos.

A mesma base legal, o mesmo tipo de procedi
mento, os mesmos cuidados e reservas, a mesma

forma de atuação que a Arbitragem internacional
oferece está disponível aqui. É o mesmo serviço,
exatamente a mesma forma de percepção da
aplicação da lei. À disposição da comunidade, a

serviço dos advogados, na letra da lei.

ATÉS A

Atingidos por chuvas
ainda pode sacar FGTS
A Defesa Civil prorrogou até essa-sexta

feira, dia 19, o prazo final para que moradores
de Jaraguá do Sul atingidos pelas enxurradas
do mês de abril desse ano possam dar início'
ao processo de liberação do FGTS: Os interes
sados deverão comparecer à Defesa Civil de
Jaraguá do Sul, que .estã atendendo no Pavi
lhão B do Parque Municipal de Eventos (rua
Walter Marquardt - Barra do Rio Molha), das
8h30 às 11h e das 13h às 16h. Informações
pelo telefone 0800-642-0156.

AGAWiPAiVjENTO
Bombeiros mirins e

aspirantes em atividade
Nos dias 20 e 21 de novembro o gru

po de bombeiros mirins e aspirantes de

Jaraguá do Sul, acompanhados da equipe
técnica e do comando, realiza viagem de
estudos ao Forte Marechal Luz, em São
Francisco do Sul, com atividades de pes
quisa, lazer e treinamento. A turma es

tará acampanda no local e participando
de instruções básicas de resgate em mar,
minístradas por representantes da corpo
ração daquela cidade.

ARI'E

Projeto Villa Coral
se apresenta na Scar
Iniciativa da Scar que propicia for

mação artística a crianças que residem
no morro Boa Vista, o projeto Villa Co
ral apresenta dia 30 no Centro Cultural
mostra do trabalho realizado desde maio
deste ano. Uma. primeira apresentação
ocorreu' ontem no Centro de Referência
de Assistência Social localizado na co

munidade. O espetáculo de côro cênico,
que junta música, teatro e artes plásticas,
acontece às 19h30 com entrada franca.

,
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Carolina Tomaselli
PIERO RAGAZZI

XõCP F
o líder do DEM na Câmara dos Deputados, Paulo Bornhausen,

';0
defendeu ontem uma maior articulação da sociedade civil contra

iii a votação do projeto de lei complementar que recria a CPMF, o

A Prefeitura de Guaramirim vai firmar convênio
'

imposto do cheque, com o nome de CSS (Contribuição Social p�ra
com a Secretaria de Desenvolvimento Regional co� a Saúde). A proposta foi feita em reunião do Conselho de Assun
o objetivo de utilizar o ginásio de esportes da Escola tos Legislativos da CNI (Confederação Nacional' da Indústria), que
Almirante Tamandaré, que é estadual, por isso a pro- pretende debater o tema com vários outros parlamentares, inclu
cedimento. A autorização foi aprovada pela Câmara sive da base do governo.
na última quinta-feira. Segundo o vereador Mateus
Safanelli (PMDB), a demanda é muito grande, e não

pode ser absorvida somente pelos três ginásios exis
tentes - centro, Guamiranga e Corticeira.

Ponte do au

..

,
,

prefeita Cecília Konell (DEM) protocolou
na Câmara deVereadores, em regime de.

urgência, projeto que altera o 'mapa da
ei complementar que dispõe sobre a

avaliação, revisão e atualização do Plano Diretor
de Organização Físico-Territorial de Iaraguá do
Sul. A proposta oficializa a já anunciada intenção
da administração municipal de promover o repo
sicionamento da ponte projetada interligando os

bairros Rau e Amizade, quepassa a ser na direção
daRuaAnna Enke e RuaVistaAlegre.

A Prefeitura anexou ao projeto um abaixo-assi-

nado dos moradores da RuaAnna Enke e vicinais,
representadas pelo presidente da Associação de,
Moradores da vila Rau, João Cícero dos Santos,
'avalizando a mudança. A mensagem anexa à pro- ,

posta também destaca que lia alteração pretendi
da foi objeto de deliberação do Comcídade (Con
selho Municipal das Cidades)".

Pela polêmica que envolve o tema, pelas ma

nifestações divergentes sobre a obra, a oposição
já sinaliza que pretende discutir o projeto com a

parte interessada antes de ser votado. Assim, o ca

minho é audiência pública.

1 o 2
A vereadoraAndréaVerbinem (DEM) solici

tou ao Dnit (Departamento Nacional de Infra
estrutura de Transportes) o conserto do asfalto
na cabeceira do viaduto sobre a rede ferroviá
ria na BR-280. "No local foi feito um reparo, mas

ficou muito elevado, parecendo uma lombada fí
sica'" disse a vereadora. Ela pediu também para o

setor de obras do município termine a pavimenta
ção da Rua Luiz Ballistieri até a ponte velha, em um

trecho de aproximadamente 300 metros.

. Ao Deinfra (Departamento Estadual de Infra
estrutura), o pedido é para colocação de tachões
na SC-413, no trevo entre o trevo da BR-280 até a

lombada eletrônica em frente à capela São José,
no Rio Branco. A indicação é do' vereador Jorge
Feldmann (PP). Já o vereador Gilberto Iunckes
(PPS) requer á Prefeitura a implantação de lom
badas físicas' na Rua Lauro Zimmermann, antes

e depois da Ponte Bartolomeu Spézia e duas, em

frente à Escola Antônio Plácido Rausisse.

PIERO RAGAZZI

O presidente da Câmara de Vereadores de Schroeder,
\�Jíl Pi:r_el:Zifil' OJfil�), assumiu a interinidade da

Prefeitura, com a ausência do prefeito Felipe Voigt (PP),
que viajou para Brasília. Com o declínio do vice-prefeito
Luís Aparício Ribas (PMDB), por motivo de saúde, Pia

nezzer, presidente do Legislativo em segundo,mandato, .'

.
'

assume o maior cargo da cidade pela primeira vez. Será

prefeito por sete dias. Voigt retorna ao comando do mu

nicípio às 9 horas da próxima segunda-feira, 22, e espera
trazer boas notícias sobre os projetos no governo federal.

Antes de viajar, Felipe Voigt assinou a abertura
do edital de concorrência pública para concessão do

transporte coletivo na cidade. Registra-se a primeira
iniciativa no Vale do Itapocu no sentido de quebrar
o monopólio instalado há décadas pela Viação Ca
narinho. Schroeder, aliás, é a única cidade que conta

com uma segunda empresa em operação, a Trans

pantanal, que a própria Canarinho tentou impedir
de atuar através de ação judicial.

EDUARDO MONTECINO

FALA Aí!

o PSDB precisa
ser fortalecido e

começar a planejar as

próximas disputas.
tIIr_fJki_w'J;;

Allltmnm'OI8lf'lfI§!f.
M._I!�.d.

o,�. O••Q�

P idos de Informação
Justificando a necessidade de

responder a questionamentos da

população, vereadores em Guara
mirim seguem com pedidos de in
formação ao Executivo. Na última

sessão, foram solicitadas cópias
do edital da empresa vencedora
da licitação para reforma da Secre
taria de Desenvolvimento Social e

Habitação e os gastos do muriicí

pio com a reforma do novo imó
vel que vai abrigar a Secretaria de

Obras.ialém do custo do aiuguel
e de que forma será ressarcido o

valor investido. Além disso, reque
rem cópia da última licitação para

compra de medicamentos e infor

mações sobre o custo da reforma
da cobertura do ginásio de esporte
da Escola Armin Bylaardt.

(47) 3371·8850
vendas - assistência técnica

programa para cupom fiscal e NF..e
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manutenção da academia da
terceira idade será de respon
sabilidade da Fundação Muni

cipal de Esportes, que deverá

disponibilizar professores de

Educação Física nos períodos
da manhã e tarde para coorde
nar o local. A manutenção do
resto da praça (bancos, ilumi

nação) ficará com a Secretaria
de Obras.

Natália comenta, ainda, que
os feirantes que ficavam no local

poderão seinstalar atrás da pra
ça, próximo ao estacionamento.

Questionada sobre a legalidade
do Poder Legislativo construir
uma praça de lazer, a presidente
garante a obra não tem proble
mas de ordem jurídica. "Já me

perguntaram se a Câmara pode
usar seus recursos para uma obra
dessas. Consultamos o departa
mento jurídico e confirmamos

que nós podemos sim, já que se

trata de um terreno do Legislati
vo", afirma.

• Giovanni Ramos
gioval:lni@ocorreiodopovo.com.br

ÁREA DE LAZER

Câmara inaugura praça
Área ao lado da sede do Legislativo terá academia da terceira idade

JARAGUÁ DO 'SUL

legislar, fiscalizar as
ações do Executivo e agora
possuir uma área de lazer
voltada à terceira idade.

A
praça da Câmara de
Vereadores será inau

gurada amanhã, às

18h, COIU uma soleni
dade voltada ao público alvo
de) espaço. Localizada ao lado
da sede do Legislativo, a praça
receberá uma academia para
a terceira idade, cujos equipa
mentos foram doados pela Co

operativa Unimed, que também
fez a doação para a academia
instalada no Parque de Eventos.

A praça custou R$ 84 mil e foi

paga com recursos do orçamen
to da Câmara de Vereadores. O

projeto foi planejado ano passa
do, sob a gestão do vereador Jean
Leutprecht (PC do B), e as obras

começaram no mês de julho.
A presidente da Câmara, Na

tália Petry (PSB)-, conta, que a

PIERO RAGAZZI

Câmara de Vereadores investiu R$ 84 mil para construir a praça, com equipamentos doados pela Unimed
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DO LEITOR

o trânsito de Jaraguá
tem solucão?

.)

isolado, mas sim comum em

quase todo o Brasil, que prio
riza o transporte rodoviário e

individual. No caso de Jaraguá
do Sul, temos ainda a geografia
que não nos favorece, a cidade

é cortada por dois
rios e cercados por
morros, limitando
as opções.

Precisamos de
um planejamento
�ário que priori
ze a construção de
novas pontes, vias
de contorno para
trânsito pesado" e

de ligação entre os

bairros. Ao mesmo

tempo incentivar os

meios alternativos
de transporte, ofe
recendo condições

Passada
uma serrràna

das mudanças no trân
sito de Jaraguá do Sul

começamos a perceber
que mais uma vez a ideia de

desafogar o trânsito central da
, cidade não obteve

efeito prático al

gum. Mudar o sen

tido das ruas sem

"
Precisamos

deum
planejamento

viá,rio que
, priorize a

construção de
novas pontes,

vias de contorno

para trânsito
pesadoede
ligação entre

os bairros.

criar alternativas
de trajetos e sem

abertura de novas

ruas não resolve
o problema, pelo
contrário, apenas o

transfere de lugar.
.

Vivemos em

uma cidade que
nunca teve preocu
pação em projetar
o futuro do trânsi-

"to, foi crescendo de
forma acelerada e

sem um planejamento de longo
prazo. A renda per capta acima
da média aliada à facilidade de
acesso ao crédito inchou a cida
de de veículos, e como as vias não

cresceram na mesma proporção
começamos a nos habituar com
as cenas vistas nas grandes cida

des, os congestionamentos.
Este não é um problema

mínimas para que
esses possam ser. adotados. As
ideias mais simples são aumen

tar a malha ciclo viária e melho
rar o transporte coletivo.

São soluções que já passa
ram da hora de ser implanta
das, pois já nos tornamos reféns
desta situação.

Marcelo HeidelTiann, comerdeme
! � ... " ,l� .,l.. ,,_ ��';.L._lL:�}

EDITORIAL,

Reflexões do Enem
O

Enem dominou a agenda [ornalístlca preparado para esta mudança, como se com-

na
.

s�mana passada. Apesar dos erros prova nas duas últimas edições.
.

terem, segundo a organização, atingi- Há um consenso de que o maior desafio do
do apenas 0,05% dos participantes .(um Brasil é atualmente a educação. E o tamanho

universo de mais de 3 milhões de estudantes), deste desafio é bastante grande, nos testes in-
é necessário refletir de manei- .__ temacionaís, por exemplo, os

ra mais abrangente. O Enem é alunos brasileiros têm mos-

só a ponta do problema que o trado a nossa-defasagem. No

país enfrenta no setor de edu- teste internacional de educa-

cação. Falta um compromisso ção, do qual participam 57 pa-
sério da sociedade com o as- íses, o Brasil ocupa o número
sunto. Nas diferentes esferas 52, um resultado muito preo-
de governo se pode observar cupante.

. um total desleixo com o tema. Vários fatores econômicos
Tanto que foi necessário criar fazem o Brasil ser destaque no

uma lei para obrigar que os cenário internacional com o

municípios invistam em educação. .

mundo voltando os olhos para cá. Esse é um

No caso do Enem, a prova surgiu, inicial- momento ainda mais decisivo para educação.
mente, para ser um teste de aferição da quali- Não é possível o Brasil ser a oitava maior eco

dade do Ensino Médio que sempre foi proble- nomia do mundo com uma educação que per
mática no Brasil. Mas, o exame virou um teste de em qualidade para os países mais pobres do

parecido com o vestibular. Então, quer dizer globo. Hoje, os jovens brasileiros têm o mesmo

que teve uma mudança e o sistema não foi nível de escolaridade do Zimbábue .

DOLErTOH

As primeiras democracias
puras no Brasil

A
República do Brasil foi proclamada
em 1889 e 'até hoje o povo é repre
sentado por políticos que não se im

portam com as opiniões do cidadão /
eleitor. A democracia pura usa o conceito da

participação popular como base de qualquer
sistema de governo.

No Brasil há duas iniciativas de democracia

pura em Foz do Iguaçu, no Esta
do do Paraná, com o Conselho
dos 500 e o bairro de Cognópolis,
com o objetivo de resolver seus

assuntos e designar . dirigentes
em sua administração.

Foi convencionado entre os

seus fundadores fazer a socieda
de funcionar sob os princípios e

sistemas da doutrina da demo
cracia ura. De maneira que, a to

dos o� oradores, proprietários
ou não, foi concedido o direito
de se autohabilitar para discutir e

aprovar os seus estatutos. Essa é a

participação popular que temos

que resgatar no Brasil.
Em todas as nações com o regime de repre

sentação política aplicaram a solução do mais
forte, não somente na política, mas em seu di
reito civil, abrangendo sindicatos, órgãos de

classe (como a OAB), associações, etc; dando

origem a disputas do poder com o emprego
inclusive de propaganda agressiva e enganosa;
tendo ocorrido até mesmo casos de homicídio,
tal como aconteceu recentemente num sindi
cato em São Paulo.

Hoje o mesmo esquema de luta, entre pode
rosos e oportunistas na política, é também ado

tado em todas as associações.
Em palavras conclusivas, a

experiência de democracia pura
nessa comunidade deixa ante

ver a forma racional como as

pessoas podem diretamente re

solver seus assuntos com a aju
da precisa e veloz da internet,
eliminando-se o primitivismo
dos métodos de eleição e dis

positivos da democracia repre
sentativa e a falácia da fictícia re

presentação. De qualquer forma,
observa-se que essa experiência
demonstra quão viávél e racional
é o funcionamento da democra-
cia pura, podendo ser facilmen

te implantada em um país como o Brasil.

"
Hoje o mesmo

esquema de
luta, entre

poderosos e

oportunistas
na política,
é também
aõotado

em todas as

associações.

"

José Vasconcelos, advogado, filósofo e autor
do livro "Democracia Pura" (Editora Nobel)

ii'
>. , ".!,,:I'·: [ \.i'�.�.�,. '-'t. "I1;)'fll' 11."
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Homenagem à cultura negra
História de Zumbi dos Palmares marca a seman� de reflexão sobre a inserção do negro na sociedade

JARAGUÁ DO SUL

Quando os primeiros
negros africanos foram
trazidos ao Brasil, em

1533, os colonizadores
portugueses não faziam
ideia da influência que esse

povo, com uma cultura tão
rica, teria na formação '

social do país que
começava a se estruturar.

entamente, um histórico de

repressão e violência acabou
tendo como consequência o

....movimento que, hoje, garan
te direitos iguais aos descendentes
de todas as nações, independente
de cor e raça. Um dos grandes res

ponsáveis por essa evolução é o ga
roto que havia sido batizado como

Francisco e, alguns anos depois, tor

nou-se o líder da resistência: Zumbi
dos Palmares. É no dia de sua morte,
20 de novembro (1695), que os mu

nicípios se voltam à celebração do
Dia da Consciência Negra.

Pelo menos no que diz respeito
a Jaraguá do Sul, a valorização da
cultura africana é mais abrangente
do que apenas a semana instituída
nacionalmente, entre os dias 16 e 21

de novembro. Desde 2003, são colo
cadas em prática as ações previstas
na lei nO 10.639, que toma obrigató
rio o ensino sobre História e Cultura

Afro-Brasileira nos .estabelecímen
tos de ensino fundamental e médio.

Foi apenas a partir de 2009, no

entanto, que as atividades passaram
a ser coordenadas em cada escola

municipal e consequentemente se

tomaram mais expressivas. 'Antes,
professores isolados colocavam
as ações em prática. Desde 2008 o

assunto foi incluído no conteúdo
de ensino e no ano passado, com a

criação de grupos de articuladores,
o trabalho ganhou muito mais des

taque", explica a articuladora das
relações étnico-sociais da Secretaria
da Educação, Andréia Camillo.

Ao todo, são 30 articuladores
coordenando os trabalhos nas esco

las municipais, e são eles que estão
à frente de ações como a da Escola

Municipal Rodolpho Dombusch,
que participou do lançamento da
semana na Prefeitura, ontem pela
manhã, com apresentações de sam

ba de roda, capoeira e maculelê. Na

ocasião, a coordenadora do Moco
nevi (Movimento de Consciência

Negra do Vale do Itapocu), Sandra
,

Helena Maciel, ressaltou a impor-
tância de políticas públicas para
garantir os direitos,da comunidade

negra. "Não existe povo que dê mais
valor à liberdade; esses anos de es

cravidão nuncq serão esquecidos.
-

É importante que existam políticas
para os negros".

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

SiMULAÇÕES ACONTECEM NO PRÓXIMO ANO PARA GARANTIR EfiCIÊNCIA

. �

1

Ações da Semana de
Consciência Negra
têm o objetivo.de
ressaltar o trabalho'
feito durante todo
o ano nas escolas
municipais

"
Não existe povo

quedêmais
valor à liberdade,

esses anos de
escravidão nunca

serão esquecidos.
SANDRA MACIEL,
COORDENADORA

DO MOCONEVI

"

Defesa Givillança Plano Municipal de Emergência
A partir de hoje, as ações da

Defesa Civil devem estar mais
estruturadas em caso de qual
quer tipo de desastre. Foi lança
do na manhã de ontem o Plano
de Emergência de Jaraguá do Sul,
que tem o 'Objetivo de reconfi

gurar a organização dos órgãos
públicos em caso de aconteci
mentos críticos, como enchentes
e deslizamentos.

Buscando diminuir o tempo
de resposta e garantir o atendi
mento a todos os setores neces

sários, um fluxograma de ações
foi estruturado para definir o

.

nível do problema. Quando for
classificado como um desastre, o

Corndec (Conselho Municipal de
Defesa Civil) será reunido para
acionar as entidades necessárias.

' .....

"'Oplano foi desenvolvido em par-

Alunos que fazem parte do programa educacional"Encosta
Legal" abriram o lançamento com peça de teatro

' .

-

\

ceria com o Pró-Iaraguá.
De acordo com a cartilha, que

deve ser constantemente .atuali
zada e será entregue em institui

ções a partir do ano que vem, os

desastres serão classificados como

súbitos (de evolução rápida, como

enchentes), crônicos (gradativos,
como estiagem) e por somação de
efeitos parciais (como estatísticas
deacidentes de trânsito).

Caso o Plano seja acionado,
entidades integradas se organi
zam em uma estrutura opera
cionaI, onde estão incluídos o

Corpo de Bombeiros e a Polícia
Militar, administrativo, que cui
da de compras, contratação e a

parte financeira, ações técnicas
(informática, vistorias, análise
de risco) e .logística, incluindo
entidades como hospitais, trans-

portes, suprimentos e segu-rança.
UÉ uma forma mais organi

zada de agir, para saber a quem
recorrer. No próximo ano, co

meçamos a fazer simulações de

comunicação para ver o funcio
namento", explica o coordenador
da Defesa Civil, Jair Alquini.. No

lançamento, alunos que partici
pam do programa Encosta Legal
apresentaram a peça "Heróis de
Verdade", baseada nas cartilhas
distribuídas pela Defesa Civil.
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Apresentações acontecem na Igreja Matriz São Sebastião, no Centro

NATAL
.

" ",." ,

Decoraçao está
nas ruas e na praça
Auto com corais e grupos de câmara marcou inauguração
JARAGUÁ DO SUL

A magia das luzes
"

e dos personagens
natalinos, agora, faz
parte do cotidiano dos

jar,uaenses.
só transitar pelas princi
pais ruas da área central da
cidade para ver de perto a

__decoração que, neste ano,
foi apresentada à população ao

som de corais e grupos de câmara.
A inauguração ocorreu na noite de
ontem e teve como complemento
um auto de Natal. Apesar do clima

instável, a programação acabou nível na página virtual da CDL
sendo mantida, inclusive, com a ,lCâmara de Dirigentes Lojistas).
chegada do Papai Noel. O endereço é www.jaraguadosul.

Quem não acompanhou a so- cdl-sc.org.br.
lenidade, tem a chance de con - Além das luzes espalhadas "

ferir cada detalhe da iluminação pelas avenidas Marechal Deodo
nas próximas semanas. O bom- ro da Fonseca e Getúlio Vargas e

velhinho também permanece nas ruas Reinaldo Rau, Marechal "

na Praça Ângelo Piazera, de 20 Floriano, Epitácio Pessoa, Henri
de novembro até o dia 24 de de-

'

I quePiazéra e Barão dó Rio Bran

zembro, em horários especiais. co, o clima natalino,estará ainda
Nos dois últimos sábados deste no Shopping Breithaupt.

,.

Nesta
mês, ele atende as crianças das sexta-feíra, "i 9", os enfeites pas-
9h às 13h. Depois, o cronogra- sam a fazer parte da decoração
ma muda conforme a data. Para do empreendimento.
não correr o risco de encontrar a

morada de portas fechadas, bas
ta consultar o calendário dispo-

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

ir

II
I)

-

Praça Ângelo Piazera concentra parte da decoração natalina da cidade

DIVULGAÇÃO

ETA Sul vai aumentar em 35% a disponibilidade total de água

Samae finaliza instalacão de
" �

adulora na Bertha Weege
JARAGUÁ DO SUL

Até a próxima sexta-feira, o

Samae (Serviço Autônomo de

Água e Esgoto) pretende fina
lizar a instalação de mais uma

adutora no município. Ela vai

garantir o abastecimento de
toda a rua Bertha Weege, no

bairro Barra do Rio Cerro, após
a inauguração da estação "de
tratamento do Garibaldi, pre
vista para acontecer no primei
ro trimestre de 2011.

As obras na via iniciaram há
cerca de dois anos. Porém, um

trecho de 150 metros, nas proxi
midades do acesso à rua Pastor
Albert Schneider, havia ficado
de fora das etapas já concluí-

. das. Por isso, desde a semana

passada, os operários trabalha
vam na colocação dos tubos. O

serviço foi encerrado durante o

feriado. Mesmo assim, os mo

toristas que percorrem a es-

trada ainda precisam redobrar
a atenção. É que falta repor a

pavimentação na faixa utilizada
nas escavações.

Autarquia garante que
asfalto será reposto

ainda nesta semana no

trecho em obras.

Conforme o Samae, a atu

alização na rede faz parte do

projeto de construção da ETA
Sul. No ano que vem, o com

plexo será responsável pela
produção de 160 litros de água
por segundo, volume suficiente

para atender à demanda de 70
mil habitantes. A distribuição
abrange os bairros Iaraguá Es

querdo, Tifa Martins, Parque
Malwee, São Luís, Barra do Rio

Cerro, Rio Cerro, Rio da Luz, Ia
raguá 84 e Iaraguá 99. O investi
mento é de R$ 9 milhões.

Marisol vai vender mais de
. 50 mil peças com descontos

JARAGUÁ DO SUL
A Marisol inaugura, nesta

sexta-feira, 19, um espaço de
dicado exclusivamente aos des
contos. A loja promocional será

responsável pela oferta de mais
de 50 mil peças integrantes das'
Últimas coleções de inverno e

verão de todas as marcas pro
duzidas na fábrica. Entre elas
estão Lilica Ripilica, Tigor T. Ti

gre, Pakalolo e Rosa Chá, além
da etiqueta que leva o. próprio
nome da empresa.

No outlet, localizado na

Avenida Waldemar Grubba, os

produtos ganham remarcações

nas quais os preços encontra
dos pela clientela estarão até
70% inferiores aos praticados
anteriormente. Outra facilida
de é a forma de pagamento. As

compras podem ser parceladas
em quatro vezes sem juros nos

cartões de créditos. No entan-

.

to, quem possui a bandeira One
Store tem a chance de dividir o

total em seis prestações.
O bazar permanece de por

tas abertas durante os próximos
três meses. Os atendimentos
acontecem de segunda a sexta

feira, das 9h às 20h, e nos sába
dos, entre as 8h30 e 15h.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Garantir a rnatneula em
uma escola municipal
pode gerar muita dor de
cabeça para os pais dos
estudantes.

., Nos Centros de Educação
Infantil do município, por en

quanto, não há registro de filas .

A Secretaria da Educação está
fazendo, nessa primeira etapa,
um cadastro dos novos alunos,
para 'depois realizar as matrícu
las. De acordo com a diretora de
educação infantil, Graciosa Fock,
o processo sofreu alterações para
oferecer mais facilidades para os

pais e também para 9 setor.
110 cadastro era necessário

também para fazer uma atuali
zação de quantos pais estão na

fila de espera por uma vaga. Há
dois meses tínhamos cerca de
600 crianças esperando, porém,
é preciso saber se esses pais ain
da precisam da vaga", explica. Os
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cem porque alguns pais querem
matricular os filhos fora do bairro
deles. A obrigação das escolas é
dar educação para os alunos das
proximidades, esses têm a vaga
garantida. Porém, nem sempre é
essa escola que os pais desejam
para os filhos. Mas, da mesma for
ma, eles terão que ficar em uma

fila de espera e só vão conseguir
a vaga depois que todos os alunos
do bairro forem matriculados".

"
A obrigação das escolas

é dar educação para os alunos
das proximidades, esses
têm a vaga garantida.

SIRLEY SCHAPPO, DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO

"

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

EDUCAÇÃO
•

I

Filas para tentar garantirvaga
Pais enfrentam ii madrugada para matriculai filhos. Secretaria garante que isso é desnecessário

.PJ
inscrições para alunos

novos da rede municipal
de ensino fundamental
omeçaram ontem e ter

minam nesta quarta-feira. Muitos
pais, preocupados com a demanda,
passaram a noite de segunda-feira e

a madrugada de ontem na fila.
Foi o caso de cinco pais, da

Barra do Rio Cerro. De acordo com

a diretora da escola Guilherme
Hanemann, Odiléia Tecilla, eles
passaram a noite na calçada em

frente ao colégió. IIEu fiquei saben- De acordo com Sirley, a maiordo que eles estavam aqui às 8 ho-
. procura de vagas se concentra na

ras da noite de segunda-feira. Vim escola Anna Tõwe Nagel, no Águaabrir a escola, mas não tinha nada Verde. O colégio obteve o maior In
que eu pudesse fazer. Avisei que dice do Ideb (Índice de Desenvol-

,aquilo não era necessário, porém, vimento da'Educação Básica) doeles preferiram assim", explica. município este ano, o que justificaA diretora afirmou que todos
o aumento. IINós somos obrigados.os novos alunos que solicitaram a
a delimitar a quantidade de alunos '

vaga foram matriculados. 'Atende-
por áreas, se não vamos superlotarmos todos os pais que estiveram
uma escola e esvaziar outras", ex

aqui. Ninguém vai ficar sem estu- plica Sirley. Atualmente a Anna Na-
.. dar, vamos sempre tentar ajudar. gel tem cerca de 840 alunos. A rede.

Porém, têm aqueles que precisam municipal de ensino conta comde um horário específico, por isso aproximadamente 18 mil estudaneies preferem vir �om bastante an -

teso Para o ano que vem, a Secretariatecedência", comentou. da Educação prevê um aumento deNa visão da diretora de ensino 2%, cerca de 360 estudantes a mais.da Secretaria da Educação, Sirley
. Schappo, a formação de filas é

desnecessária. '1\s filas só aconte- Diretora da Guilherme Hanernann, Odiléia Tecilla, garante que todos os alunos serão atendidos no município
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FAZ CADASTRO DE CRIANÇAS PRIMEIRAMENTE

Procura nas creches está tranquila
cadastros devem ser feitos até
amanhã, no centro de preferên

. cia dos pais dacriança.
Para a Secretaria da Educa

ção' a procura por vagas está
dentro da normalidade. No Cen
tro de Educação' Infantil Wol
fgang Weege, a diretora Sônia
Volkmann considera o número
de cadastrados baixo. IIEm quase
duas semanas foram apenas 49.
Está bem abaixo, se considerar
mos a procura que tivemos no

ano passado. M-as também é pre
ciso destacar que com a reforma
que inauguramos em outubro já
atendemos uma grande deman
da da lista de espera", justifica.
A expectativa é de que todos os

pais interessados sejam atendí-,

dos na unidade.
Uma novidade do novo siste

ma é que, na hora de fazer o ca

dastro, os responsáveis também
devem indicar quais são os ou

tros Centros que lhes interessam.
"Nesse caso, se ele não conseguir
a vaga naquele local específico,
ele poderá ter uma segunda, ou

uma terceira alternativa", explica
a diretora de educação infantil.

De acordo com Graciosa, o

cadastro também vai ajudar a

Secretaria a decidir quais serão
os próximos investimentos do
setor. IICom esse cadastro va

mos saber quais são as escolas
que precisam gerar mais vagas
e de ampliações ou reformas", No Centro Wolfgang Weege, direção da escola contabiliza
.acrescenta, "J. J J' que a procura por vagas foi baixa
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Alunos do curso de Engenharia Mecânica concorrem ao prêmio nacional de R$ 12 mil

i';J

J"RAGUÁ DO SUL

Um projeto inovador
desenvolvido por alunos
do curso de Engenharia
Mecânica da Unerj pode
ser destaque nacional a

partir de hoje.
/

Marcelo Defant e Julio Cesar Bem
dsen concorrem com o projeto de
um parafuso com dupla opção de

fixação. Resultado da disciplina de
Desenvolvimento de Produto, o

parafuso, segundo os próprios in

ventores, tem aplicação e manu

tenção facilitadas. "A ideia surgiu
do levantamento de problemas
dessas peças. O parafuso que de
senvolvemos tem duas opções
para apertar e novo desígn, com

opções de cabeça interna e externa,
por isso é inovador', justifica o estu

dante da décima fase do curso, Van
derlei Junior de Paris. O estudante
se dizsurpreso e também contente.
com o reconhecimento. "Isso vai
elevar nossas carreiras acadêmicas
e também profissionais", sugere.

Para o orientador do grupo, o

professor. Julio Cesar Berndsen,
os alunos já merecem os aplau-

sos por terem chegado á final do
concurso, já que participaram da

seleção representantes das univer
sidades de todo o país.

J
'i

Para o primeiro lugar está pre
visto o prêmio de R$ 12 mil para os

alunos, R$ lümil ao orientador do

projeto e. R$. 10 mil em doação de
'

materiais didáticos para a univer
sidade. Já o segundo colocado leva
R$ 6 rníl para os alunos e R$ 5 mil
ao orientador. E por fim, o terceiro

lugar é agraciado com R$ 3 mil (alu
nos) e R$ 2 mil (orientador).

que nesta quarta-feira, em

Joinville, será divulgado o

resultado do 2° Prêmio Ci
....ser de Inovação Tecnológi
ca, no qual alunos da Unerj/PUC
estão entre os finalistas. Serão dis
tribuídos cerca de R$ 50 mil, entre
os alunos, professores e institui

ções vencedoras.
.

Os representantes de Jaraguá
do Sul, Vanderlei Junior de Paris,
Diogo Maffezzolli, Iadson Dal
molim, Rafael Fernando Iunckes,

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

I.

'Ideias novas

podem valer
até RS 50 mil

Acontece hoje, a partir das
19h, no auditório da Unerj, reu

nião técnica para esclarecimen
tos sobre o edital "Sinapse da Ino-

,_ " . .-

vaçao , que segue com mscnçoes
abertas até o dia 1.7 de dezembro.

Qualquer pessoa que tenha uma

ideia na área de inovação pode se

inscrever no concurso que premia'
em R$ 50 mil iniciativas relacio
nadas a áreas como eletroeletrô
nica, tecnologia da informação,
robótica e mecatrônica.

No ano passado sete trabalhos
inscritos por pesquisadores da

região riorte catarinense foram

agraciados pelo prêmio. Desses,
quatro são de empresas incuba
das no Jaraguatec.

O "Sinapse da Inovação" é fi
nanciado pelo Ministério da Ci
ência e Tecnologia e pelo gover
no estadual. Outras informações
estão disponíveis no site www.

sinapsedainovacao.com.br. Tenda está montada ao lado da Biblioteca Pública, na enida Getúlio Vargas

Tenda do Sebrae &juda.
a abrir próprio negócio

Trabalhadores autônomos que
desejam ter seus negócios registra
dos na modalidade empreendedor
individual podem buscar orienta

ção junto à tenda do Sebrae, insta
lada ao lado da Biblioteca Pública,
no Centro de Jaraguá do Sul. A es

trutura permanece no local até o

próximo dia 20, e os atendimentos
acontecem das 8h às l8h. No espa
ço é possível tirar dúvidas sobre os

passos necessários para o enqua
dramento na categoria empreende
dor individual, além de dicas sobre
contabilidade e abertura de crédito.

Podem ser considerados empre
endedores individuais profissionais
que trabalham por conta e faturam
até R$ 36 mil por ano, ou seja, uma

média de R$ 3 mil por mês. "Podem

participar pedreiros, pintores, eletri-

cistas, entre outros. São 439 ramos

diferentes. E quem vier aqui com a

documentação em ordem, já pode
sair com o registro e até o CNPJ",
comenta o analista técnico do Se

brae, Marco Antônio Murara.
Para a contadora Simone Vol

tolini, que também presta atendi
mentos no local, o empreendedor
individual tem vantagens, princi
palmente no que se refere ao pa
gamento de impostos. "Ele paga
menos taxas e tem acesso à nota

fiscal, o que facilita e gera novos

negócios. Além disso, conta com

um ano de contador grátis", destaca.
Para fazer a inscrição é preciso

ter em mãos carteira de identida
de, CPF e carnê de IPTU. Outras

informações no site wwwportal
doempreendedor.gov.br.

o CORREIO ERROU
Diferente do informado ontem, Avelino Alberton não foi veterano da FEB

(Força Expedicionária Brasileira), e sim do Pelotão de Suez, que esteve

pelo Exército Brasileiro representando a ONU no norte da África.
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ca
Obras no Hospital e Maternidade Santo Antônio devem ser 'concluídas em janeiro de 2011

t:
I:

Começa reforma da ala círú
GUARAMIRIM

Nas últimas semanas,
.

boa parte da estrutura
física do centro de
operações foi destruída,

Aala
cirúrgica do Hospi

tal e' Maternidade Santo
,

Antônio de Guaramirim,
inaugurada em 2008, no

entanto sem condições de funcio
nar, passa por reforma conforme
o projeto aprovado pela Vigilância.
Sanitário do Estado. Segundo o

diretor da unidade, Ivo Rangheti,
o trabalho deve ser finalizado em

'

90 dias pela empresa Engenharia e

Arquitetura Engevale. .

Até agora, três portas dos cor

redores principais foram fechadas
� e ficaram as entradas para as três

salas de operações. Em seguida, o

corredor principal deve passar de 1

metro e 70 centímetros de largura'
para 2 metros, além da instalação de
uma cancela para separar a área de

recuperação da ala de cirurgias.
Um dos banheiros dos profissio

nais será transformado em armário

para guardar os equipamentos mé

dicos, e os tanques de granito serão
substituídos por inox, onde os mé
dicos possam fazer a higiene pes
soal com mais segurança. Ao todo,

o novo centro tem uma área de 586
metros quadrados.

A regularização da estrutura

física custará R$ 76 mil aos cofres

públicos, enquanto na primeira
construção foram gastos R$ 700
mil. ''A responsabilidade não foi
da' empreiteira. A administração
municipal deveria ter pedido a

licença de funcionamento para o

Estado", diz Ivo Rangheti.

, Prefeitura estuda
,possibilidad.e de

passar administração
do hospital para

entidade beneficente.

Depois de completar a refor

ma, será necessário investir cerca

de R$ 1 milhão na compra de equi
pamentos para ativar a nova ala.
Conforme o diretor da unidade, a

Prefeitura estuda' a possibilidade
de passar aadministração do hos-,

pital para Associação Beneficente
São Camilo, responsável pela ges
tão de oito instituições de saúde
em Santa Catarina. Representan
tes da entidade visitam o municí

pio nos próximos dias 8 e 9.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br Centro de operações passa por adequações, mas ainda será necessário R$ 1 milhão para compra de equipamentos

Alunos voltam
para escola
reformada

EDUARDO MONTECINO

Depois de passar por uma

reforma completa; a escola Ve
reador Heitor Antônio da Silva,
no Barro Branco, de Guarami

rim, volta a atender os cerca de
70 alunos, que desde o começo
do ano estudam numa unidade
do Iacu-Açú. Hoje, às la horas,
á Secretaria de Educação retorna

as atividades no local, apesar de'
a Prefeitura ter anunciado que as

obras terminariam ainda no pri-
'

meira semestre do ano.

Em janeiro as primeiras tarefas
'foram feitas na escola, mas irregu
laridades no processo de contra

tação da empresa que prestou os

serviços iniciais impediram a con-:

.

tinuidade dos trabalhos. Confor
me o responsável pela pasta, An
tônio Pacher Filho, a burocracia

para contratar outra empreiteira
dentro dos tramites exigidos pelo
setor público acabou atrasando a

conclusão da reforma. Hoje acontece reinauguração da escola do Barro Branco, em Guaramlrlm

Prefeitura abre edital
.

.
,

para transporte público
A Prefeitura de Schroeder

abriu concorrência pública
para a concessão do transporte
coletivo. De acordo com o pro
curador jurídico do município,
Daniel de Mello Massimino, até
o dia 28 de janeiro de 2011 as

empresas interessadas devem

entregar as propostas para o

governo municipal.
O prazo de prestação do

serviço será de dez anos; mas

podem acontecer duas renova

ções de cinco. Ainda segundo
o procurador, desde 1994 as

empresas Canarinho e Trans

pantanal são responsáveis pelo
transporte coletivo, entretanto

não há obrigação de oferecer
investimentos e melhorias no

sistema público.
O preço máximo da passa

gem que pode ser cobrado é ou

tro requisito exigido no edital. A
Prefeitura estipulou que a con

cessionária vencedora terá que

manter o valor de R$ 2,25. O va

lor mínimo aceito como propos
ta comercial para a outorga da
concessão é de R$ 300 mil, con

forme o texto da publicação.

As empresas legalmente au

torizadas podem participar da

licitação, desde que atendam
a todas as exigências contidas
no edital lançado e publicado
no site da administração .pú
blica www.schroeder.sc.gov.
br. Outras informações devem
ser obtidas pelo telefone (47)
33741191, no setor de licitações
da Prefeitura.
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Angela Regina leber e Luciano
,

Góstemeyer trocaram alianças
,

,no dia 6, familiares desejarl)
"

felicidades ao casal
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Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Raul 414

Itajaí (47) 3344-7000

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

PEUGEOT 207
2011-1ALFLEX-CO;LETO- 5PORTAS 34.200

RATIS
ONDICIONADO

ESTE VEícULO POSSUI VERSÕES A PARTIR DE R$

�)'""8 I PEUGEOT

,)i ASSISTANCE P E U G E OT RECOMENDATOTAL
Respeite a sinalização d� trânsito.

. www.peugeot.com.br.
Promoçõo Zero Grau Peugeot. Ar-condicionado de série grótis para todo Q Linho Peugeot 207 • exceto poro os veículos Peugeot 207 modelo X-Line. 3 e 5 portas, que nõo possuem ar-condicionado de série, e para vefculas de vendas diretas e de vendas
WEB e taxa de 0% poro a Unho Peugeot 307 H8 e Sedon. Peugeot 207 H8 XR l.4L Flex, 5 portas, pintura sólido, ano/m elo 10/11. Preço público sugerido paro vendo à visto a partir de R$ 36.900,00. Preço público promocional sugerido para vendo à
vista o partir de R$ 34.200,00, com R$ 2.700,00 de desconto, relativo 00 valor integral do ar-condicionada. Frete incluso. Peugeot 207 Possion XR 1.4L Fíex, 4 portos, pintura sólida, ano/modelo 10111. Preço público sugerido poro venda à visto o partir
de R$ 39.990,00. Preço público promocional sugerido paro venda à vis,ta a partir de R$ 37.290,00, com R$ 2.700,00 de sconto, relativo ao valor integral do or- condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence ·J.6l 16V Flex, 5 portas, pintura
sólido, ano/modelo 10/11. Preço publico sugerido poro venda à vista o partir de R$ 52.800,00. Simulação no Modalidade C . Crédito Direto 00 Consumidor pelo Banco Peugeot, considerando o veículo acima e o preço público sugerido para vendo à
vista a partir de R$ 52.800,00 para todo Brasil, com frete Incluso. Plano de 24 meses, sendo: entrada de R$ 34.320,00 (65%) à v ;tru:nais 24 parcel.as mensais totois fixas de R$ 840,77, com vencimento do la (primeiro) parcela paro 30 dias. Taxo de juros
do contrato de 0% 0.0. e 0% o.rn. O CET (Custo Efetivo Total) do operação de financiamento é de 6,326% 0.0. e 0,5125% o.rn., com incrdêncio de IOF de 3% 0.0. paro Pessoo Fisica (o custo do IOF adicional de 0,38% este) incluído no coeficiente). Valor
total do veículo o prazo de H$ 54.498,48. Sujeito o aprovação de crédito. As condições ccirno poderõo ser alteradas se houver alterações significativos no rnercedo financeiro, sem orévio aviso.No linho 307 a condição de pagamento em até 72 vezes e
ou carência de 60 dias paro o pagamento do prirnetrc parcelo estó condicionada 00 finanCiamento de '100% do valor do bem e é mais uma opçõo no formo de pagamento do seu Peugeot OK, pois são vontogens oferecidos por um banco parceiro dos
concessionórios St\asbol.lrg. As mesmos vantagens ,não são ocurnulouvos, quer dizer.: Você escolhe OLl Taxo 0% o.rn, de juros com entrado de65% do vCll�r do bem, ou 72 ve:;;_es c9m financiamento de 100% d? valor do vr:iculo ou opção de carênci<;l de
60 dias com finonctornento de 100% do valor do veiculo poro pagamento do la parcelo do seu Peugeot da Linho 307. No linha 207 o Ar-concioonodo é gratls e os vontogens noo soo cumulativas, que dizer.: voce tem a opçao de fmonctornento em Cite 72
vezes com finonciarnento de 100% do valor do bem e ou opção de carência de 60 dias com financiamento de 100% do volor cio veiculo poro o p'ogamento do primeira parcelo .. vantagens oferecidos por um banco porceíro das concessionárias Strasbourg
paro a Unha 207. O Feirõo Espetáculo é uma componha das Concessionários Strasbourg e é válido de 18/11 à 21/11 ou enquanto durarem 05 estoques. Estoque Nacional dos Concessionórios Peugeot: Peugeot 207 HB XR L4L. Flex, 5 portos, pintura
sólida, ano/modelo 10/11 - 100 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1 AL Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 50 unidades, Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 . 60 unidades. Prazo de vigência da
promoçõo para pedidos firmes fechados: entre 4/11/2010 e 30r! 1/201 O ou enquanto durarem os estoques. Nôo cumulativa pára outros promoções. Poro mais informações sobre preços e condições especiois, consulte o Rede de Concessionórias Peugeot
participantes ou ligue para 0800 703 2424. Ouvidoria do Banco Peugeot, ligue paro 0800 7719090, e SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente do Banco Peugeot 0800 771 5575. Acesso as pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 1772.

De Segunda a Sexta das 8h às 19h � Neste Sábado e Domingo das 9h às 17h
PEUGEOT

- www.strasbourg.com.br MOTION '" EMOTION

, ,'I.' � "

•••·Vel •• » __ ....... ,Il.it"",\. .. a.;.,...lJ,� 1I"''''óillloi'.oI,.',II.t
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com todo seu

encanto e

simpatia

Iniciante
19anos

Das 14h as 1Bh

'.' e21has23h

\ Atendimento com
, tocai, hotet e motel

9922-2047

, l

.'

i

CRV2.0
AR+DH+VTE+AUTO+ABS

HETO+COURO+AQ+ABG+COMP
+CD+RODA+VV- 2006 -lTAJAf
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i� informática,. ,

.

� VENDAS E ASSlsmiclA TÉCNICA DE COMPUTADORES, [OUDf;IUUW
.'

NOTE800KS, VIDEO GAMES, SERVIDORES, REDE E PERIFíRICOS
'. ".

Gameras Sànsung e Sony com !IMINI
10 e 12 mega pixels vários modelos Telefone

e cores somente R$449,OO Sem fio Philips '

"

C0140
'

,;t
t, RS139, O

Camera Sansung
Modelo ES-65

$X
R$399,00

Camera Sony
08C-S2100 R$399,OO

Computador AMO Core 2.9 GHZ
Memória de 2 G8 HO de 500 G8

Gravador de OVO e tela lCO de 18.5 lG
Só R$1299,OO

Note Book Acer E627 2
GB de memória HO de
320 GB Gravador de OVO
e tela de 15,R$1549,OO

Note book Acer Aspire 5538
4 Gb de memória HO 250 G8
Tela da 15.6lEO (super fina)
Só R$1799,OO

,

"
'

, .

CIFRA
PESSOAL

Crédito .Conslqnado para:
Aposentados e Pensionistas do INSS

o Sérvidores Públicos - Estaduais e Federais .

'

(Marinha, Exército e Aeronáutica)
o Crédito Pessoal com Débito em Conta
o Consórcio de" Moto, Carro, Caminhão, Imóvel e Serviços �

� Quitamos suas dívldas e voeê
ainda sai com dinheiro no bolso
e para os ernpr-éetfrnos acima de

5.000.00. você s ai com um

super brinde nas mãos.
(8'Q ouio e'r'lél. M;:::4. Ferro de' posse Qupa,
l-.qujdifíeadofi 8�çe ....eira)

Banc:oMatone

"""""'L4
BancoS .. h hill

....

r i

-MOTOS
IMÓVEIS

------�--------------�

Grupo t�t partI veí�u1os l
o

�
.----_--'-__-.-- -'-1 rn-

I�Ó�EIS

I---"---'--L.'-'--_____;;._"-'----I--��_ __._---I iil'
C1'
",

32.620,00 X 543,60 47.110,00 X 785,07 i
05 contempllç6

u ;J TIVOIMUL.

www.uniaocat.colTI.br.

3371-8153/9186-7223
..
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CHEVRDLET

Celta 1.0 Life 2P 2011

�I J I

's2gLJfJuO -a r�\/J§�r

melhor compra
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3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

I

Taxas compartilhadas com o mercado . Carros com procedência Transparência no negociação

RANGER DUPLA XLT 3.0 2008
"COMPLITA/ABS/COURO/

'I .1 .' ." R$Sa.SODiOO

Nós garantimos o preço

)-_._-_
.._---_._-_._----------_._--_._.__._ .. _. __

._._._._._-_._---------_._--_.__._.,...._._--_ .. _._ .. _-_._----_.__._._._-,_.__._ .. _._.-..._-_ ..

_-_._._-_._----_._._._._'-'-'--"-'--'--'--'-'1
'I

I----·-- -----.--.-- _ ----- -- ... -._ ...---.__�-! I· EM DOIS ENDERE oi
I

!
I

I

1
IRua Bernardo Dornbusch, 330 � 3275�0045 I

l _*_ _g_!1��ada G�Ée �!�_�_�!3_?�_E�.di. .J
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Prepare sua casa para o Natal. Aproveite as novidade e oferta', !

As mel res marcas.

O elhores preços.

Rua Barão do Rio Branco,340 • Centro • Jaraguá do Sul � 3275-2055

Rua Dr. João CoUn,1756 • América • JoinviJle • 3435-2080,e aa s

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

www.casageraldo.com.brlcasageraJdo@netuno..com.br,
'

M6veis e Decorações
....... iLd .. IIIIUlltl .U '1IIillli

,

J'I 1 11 1 " ,
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m o a go n c a I ve s@netu no. c o m . b r

Moa Gonçalves
Fofocódromo

...... em gente que diz que sou fofoqueiro, mas fazer o que se a

minha caixa de e-mail amanhece cheia de buxixos ardidos!?
Outra coisa, bem ou mal, é o meu trabalho! Ok? Olhem essa:

, Depois de um ensaio no início do anocom uma separação re

lâmpago ele anunciou que era fofoca, e viajou para Buenos Aires com

a mulher... ficaram juntos ainda alguns meses mas agora é pra valer.

a novo solteiro da city é um empresário e está voando bem baixo de

novo ...Nada de anormal. Isso acontece todos os dias. Por isso, eu su

giro um Nitrix geladinho para levantar o astral.

Aqui e lá!
Se alguém pensava que a

"

cidade iria ficar vazia já que
muita gente da urbe apro
veitou o embalo e bateu com

os pés em retirada, se enga
nou completamente. O que
se viu foram lojas lotadas
nesse feriadão de sol e calor

senegalês. Além de muito

burburinho, bares cheios, e

restaurantes da urbe super
lotados. O verão é uma festa
em todos os lugares.

live
Os cabides da marca que é

febre das jovens descoladas da
área, a loja Live! Concept Sto

re, do casal Paulo e Ana Garcia

Demo, acabam de receber refor

ços. O novo lote para o verão é

para todas as ocasiões.

NAS 'RODAS
• Na loja das minhas amigas
Marjorie e Magali há muitas
listas de noivas que gostam de
variedade e qualidade. Portanto,
estão na Casa & Cia os presentes.

• a casal formado pela minha

amiga charmosa Beatriz e Raul
Lenke, estava no Shopping Müller,
em Joinville. Sintonizados eles
circularam no centro de compras
e ainda tiveram tempo para
saborear um bom café.

• A bela loira Deise Reis estava no

Diana, no domingo. Enquanto
curtia o som da dupla sertaneja
Téo & Edu, a gata arrasou com

os corações dos gatos de plantão
e fez um enorme sucesso no

camarote da festa.

A bela Adriana
Shioko, no Warung

Níver do
Sr"Vicente

O grande aniversariante de

hoje é com certeza o empresa
rio Vicente Donini. Uma pessoa
especial para toda a sociedade,
que sempre está a frente de tudo
dando força e apoio com seu ta

lento, inteligência e trabalho. Um
homem ilibado que merece todas
as homenagens. Parabéns Sr Vi

cente, seu amigo e fã. O que lhe

desejo é que o Senhor te conceda

preciosas bênçãos e que sua bela

,

família seja plenamente feliz.

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Mistura Bra

sileira, no Shopping Breithaupt.

De leon
Amanhã mais" conheci

do como quinta-feira acon

tece, em Itajaí, o lançamento
do mega empreendimento
De Leon. Um prédio com 25
andares que é uma home

nagem a Fabiana De Leon

Pamplona, esposa do em

presário Otaviano Pamplo
na, presidente do grupo.

I
� =- _ .. _,,_.- _._._._� ."""'""1
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Curtiras delícias do Zum Schlau
eh, Todo dia uma novidade. Outra

coisa, hoje é dia de mulher bonita e

gente interessante no pedaço.

Rafaella Chaicoski nos corredores
da london Pub, no domingo

"
Alegria adquire-se.

É uma atitude de coragem.
Ser alegre não é fácil,
é um ato de vontade.

GASTON (OURTOIS

"

TE CONTEI!
• O comunicador Ioe Ir, da
Studio FM, também estará

participando no sábado do 10

Campeonato de Pênaltis, na

Karlache. Agora não tem pra
ninguém! Mais informações
pelo fone 3370-2900.

"

• Do dia 4" ao dia 11 de
dezembro, acontece o

tradicional Bazar da Karlache
Malhas. A loja" que ficas anexa

a fábrica ficará aberta ao

público das nove às 21 horas.
Tudo a preço ..

de fábrica.

• a meu amigo e figura
sensacional, o empresário
MartinWerninghaus, já

"

prepara o Hot Dog para
comemorar no próximo dia 23
a idade nova.

• No sábado, na Sociedade
Amizade, tem bailão com

Cínthia Jordana Ehlke, que hoje
curte ares baianos festeja, nesta

quarta-feira, a idade nova

a banda San Marino.

Imperdível!

• A boa gente Claúdio Filho,
engenheiro de segurança
do trabalho, é o grande
aniversariante de hoje.
Mil vivas!

•A Star Academia está com
tudo. Ela tem recebido vários

elogios da galera que rala
todos os dias na academia.

• Mais um entrou para o time

.dos pulmões limpos. Nelson
Hard, o popular "Tímbó".
deixou o cigarro faz quase

"

duas semanas. Será que terá
recaída?

• Agendem! Vem aí novidades
na Revista Nossa. Aguardem!

• Com-essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLIC DO LEITOR
A Bambina foi

encontrada na rua

em umestado alto
de desnutrição. Mas

-agora ela já está

ganhando peso.
Porém, o que ela

ainda não conseguiu
foi um lar. Para
adotá-Ia, entre

em contato com a

Clínica Amizade,
pelo telefone

(47) 3371-2340.

CRÔNICA
QUI�A-FEIAA ,SEXrA�FEIRA

fi ,

TERÇA-FEIRA
Kelly Erdmann,

jqmalista
Luiz Carlos Amorim,

Éscritor e editor
Charles Zimmermann!

escritor

o que você faria?

Você
já parou para pensar no que faria

para ter uma conta bancária bem reche
ada? Posaria nua? Aguentaria um chefe

rabugento e mau caráter? Escravizaria

empregados? Participaria do BBB? Brigaria com

seus parentes pela herança da sua avó? Se con

seguisse um emprego no setor público, desvia
ria dinheiro? Pagaria despesa pessoal com verba
do governo? Faria uma viagem com a família e

mandaria a conta para o Palácio do Planalto?

Sonegaria impostos? Criaria o

filho para ser jogador de fute
bol e a filha para ser modelo?
E depois de milionário, o que
você faria? O que mudaria na

sua vida? Tem gente que faria
uma cirurgia plástica, uma via

gem pelo mundo, compraria
o carro e a casa dos sonhos. E

você, o que faria?
Priscila pedia todos os dias

para os Deuses. Queria enriquecer, ter fortuna.
Bolsas e, sapatos das grifes mais famosas do
mundo. Carro só importado, aliás, não pensa
va em nada produzido pela indústria nacional.

Queria flashes, ser notada e invejada.
Casou com um banqueiro bem sucedido.

Escolheu uma casa de três andares, com pisci
na, salão de festas e academia. Tudo em uma

área nobre do Rio de laneíro. Tinha vista para
o mar. Seu café da manhã era preparado pela
governanta. As frutas da época nunca faltavam,
assim como o suco de laranja feito na hora. O

lençol era de seda.
Tinha hora na massagista, no salão de be

leza, no dermatologista e no dentista. Sua vida
era uma correria. Corria de uma loja para ou-

tra. De um chá beneficente para um jantar de

homenagem.
Numa bela tarde de uma sexta-feira de pri

mavera, enquanto escolhia um vestido para
uma festa que aconteceria logo mais, o teÍe
fone tocou; Era da Polícia Federal. Seu marido
milionário estava preso. Lavagem de dinheiro
era uma das suspeitas. As amigas a' socorre

ram. A imprensa nacional acusou a P;F de exa

gero. Todos defendiam que aquele homem que
usava terno Armani, estava

sempre cheiroso e com sapa
tos reluzentes, não deveria di
vidir a cela com favelados que
assaltavam supermercados.
Mas o banqueiro pegou um

delegado casca grossa que
fez o que determina a lei.

Dez advogados de defesa
entraram no caso. Demorou,
mas em oito meses o marido

de Priscila estava solto com festa da alta so

ciedade.
O banqueiro voltou a trabalhar e a ostentar

suas conquistas financeiras. Saia tarde do escri
tório. Lá mantinha um caso com a secretária.
A esposa nunca desconfiou, ou, se desconfiou,
preferiu não saber. Tinha dinheiro e status e

era.isso que importava para Priscila. Até que
um dia enquanto ele abria o carro blindado
uma pistola 38 alcançou sua cabeça. Ele vi
rou para trás e reconheceu o colega de cadeia.
Tentou conversar, mas o assaltante lembrou

que aquele era o homem que tinha televisão,
internet, celular e recebia três refeições de um

restaurante famoso todos os dias. Foi quando
parou e lhe perguntou: 'o que o senhor faria'?

,[

1
, Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h20, i6h40, i9h,

2ih20 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Red (Leg) (14h20, i7h, i9h3, 2ih40

- todos os dias)

• Cine Garten 5
• Muita Calma Nessa Hora (Dub) (13h50, i6h30,

i9h, 2ihi0 - todos os dias)

• Cine Garten 6 3D
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h40, i5h50

- todos os dias)
• Jogos Mortais: ° Final (Leg) (18hi0, 20hi0,

22hi0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
· ° Último Mestre do Ar (Dub) (15hi0, 17hi0

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

- todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Homens em Fúria (Leg) (15h, i7h, i9h, 2ih

- todos os dias) BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Tropa de Elite-2 (Dub) (14h, i6h30, i9h, 22ti

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Red (Leg) (14h20, i7h, i9h20,
2ih40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h30, i5h40 '

- todos os dias)
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (17h50, i9h40,

2ih30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Jogos Mortais: ° Final (Leg) (14h30, i6h50,

2ih50 .: todos os dias)
• Juntos Pelo Acaso (Leg) (19h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Muita Calma Nessa Hora (Dub) (13h50, i6h40,

i8h50, 2ihi0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• A Suprema Felicidade (Dub) (18h40, 2ih20

- todos os dias)
• Eu e Meu Guarda-chuva (Dub) (14hi0, i6h20

- todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, i6h30, i9h30,

22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Garfield (Dub) (13h45, i5h40, i7h30

- todos os dias)
• Jogos Mortais - ° Final (Leg) (19h15, 2ih15

- todos os dias)

• Cine Garten 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14hi0, i6h40, 19hi0,
2ih50,- todos os dias)

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

- todos os dias)
,

• Eu e meu guarda-chuva (Dub) (14h, i6h, i8h
- todos os dias)r

• Cine Garten 3
• Juntos pelo acaso (l.eg) (14h30, i8h50

- todos os dias)
· ° Solteirão (Leg) (16h50, 2ih20 - todos os dias)

t
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NOVELAS
ARAGUAIA
Manuela reclama de ter visto Solano com Estela,

que tenta conter sua felicidade com o rompimento dos
dois. Mamed tenta vender uma batina usada para
Padre Emílio. Beatriz agradece pelo jantar e Estela

resolve mostrar o restante da casa para ela. Mariquita
fica com ciúmes dos elogios que Solano faz a Beatriz.

Neca diz a Terê que não vai participar do show e Glori

nha pede para ele não abandonar o espetáculo. Be

atriz aconselha Estela a não desistir de conquistar So

lano. Mariquita aconselha Beatriz a contar a verdade

para Solano. Fred e Janaína passeiam juntos e Nancy
discute com a irmã. Pimpinela vê Nancy chorando e a

consola. Beatriz avisa a teníta e Tavinho que ficará
no Araguaia e eles ficam perplexos. Estela entra no

quarto de Solano e os dois passam a noite juntos.

PASSIONE
Danilo não reconhece Gerson e desmaia. Fred

ameaça Mauro. Gerson leva Danilo para uma clínica
de reabilitação. Clara se emociona com as suas anti

gas fotos na sala de Totó. Diogo fica triste ao ver que
Clara devolveu o buquê de flores que ele mandou.
Fred se irrita com Myrna e teme que não consiga
mantê-Ia em silêncio. Laura faz um comentário sobre
a vida pessoal de Saulo ,com Lorena, mas consegue
dlsfarçar. Gerson leva Stela e Sinval para ver Danilo. Ja

,ckie ajuda Clô a escolher um vestido para a festa que

pretende dar para comemorar a compra das ações
, da metalúrgica. Guida avisa a todos sobre o sumiço
de Jéssica, Gemma se preocupa com o desapare
cimento de Agostína. Jéssica e Agostina procuram
Berilo, Berilo se disfarça para visitar Dino na escola.
Gerson diz para Diana que encontrou André droga
do. Danilo conta para Stela que brigou com Saulo.

LANÇAMENTOS

TI TI TI

Edgar briga com 'Renato e Marcela fica nervo

sa. Clotilde garante a Jacques que vai desapare
C€{ de sua vida. Amanda ajuda Gabriela ao vê-Ia
desmaiada no banheiro. Edgar diz a Julinho que
tem um plano para impedir que Marcela se case.

Rony entrega mais três croquis horríveis para Aricle
nes e se queixa por Valentim modificar seu vestido.
Gino dá um berço novo para Stéfany e omite que foi

comprado por Desirée, Chico segue os conselhos de

Lipe e finge paquerar Lourdes para provocar ciúmes
em Nicole. Luísa alerta Giancarlo que Edgar tentará

impedir o casamento de Renato. Jacques avisa que
vai readmitir Clotilde e Jaqueline se revolta. Rebeca

fica irritada com Breno. Stela apela para Giancarlo

desistir de levar adiante o casamento de Renato.

Luísa diz a Edgar que não vai permitir que ele

atrapalhe o casamento de Marcela.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Léia diz a Sancha que não vai perder Flores para
Clorís. Clorís diz a Iara que para ficar com Flores precisa
eliminar a concorrência. Filomena olha Tito com dese-

'

jo, mas ele não percebe a emoção dela. Karina chora
ao lembrar que Tito está casado com Filomena. A pa
tricinha liga para o senador e os dois marcam de se

encontrar. Newton explica a Filó sobre uma caminhada

que eles vão fazer. O senador diz aos dois que vai pedir
à Arminda para não criar atritos com eles. Diana diz

a Arminda que contou para Joca que ela ficou triste

depois do casamento. Arminda coloca a adolescente

de castigo. Filomena tenta conversar com Tito, mas ele

afirma que está muito cansado e precisa dormir. Patrícia
e Lincon planejam uma viagem de carro. Carmem visita

Filó, que mente que a vida de casada está maravilhosa.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Cuidado com o excesso de ambição,

quanto mais alto o voo, maior é o

tombo. Tudo que se relacione com justiça e

vendas será favorecido. Excelente astral para
fazer as pazes com quem ama. Reveja suas

contas e procure organizar seu orçamento.

TOURO

(21/4 a 20/5)
É preciso cuidado com inimigos ocul-

tos. Alguém pode estar tentando puxar
o seu tapete. É hora de definir o que realmente

deseja no campo sentimental. Não tente fingir
que está tudo bem. Sua sensibilidade está osci

lante e isso dificulta as relações em geral.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Alguns fatos podem fugir ao seu con-

trole, mas isso vai ajudá-lo a ficar mais

consciente de suas limitações. O romance está
com tudo:· aproveite o momento. Organize seu

tempo e planeje algo para os próximos meses.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Cuidado com disputas no trabalho.

A sua individualidade vai estar exal

tada e isso pode afetar o romance, que deve

ficar em segundo plano. É preciso ter coragem
para procurar um novo caminho, mesmo que
você ainda não saiba por onde seguir.

LEÂO
(22/7 a 22/8)
Jogue suas energias no trabalho e

veja como seu humor melhora rapi
damente. Cultive o entusiasmo e a confiança
na paixão. Cuidado para não desperdiçar seus

recursos e acabar cometendo erros por preci
pitação ou displicência.

VIRGEM
. (23/8 a 22/9)

� .�' Evite deixar situações mal resolvi-
das. É hora de desenrolar questões

ligadas a contrato, papéis ou pensão. Um pou
co de privacidade é tudo o que você precisa
no decorrer desta noite. Tente não agir tanto

guiado pela razão e aposte mais na intuição.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Cuidado com atitudes egoístas,
ponderar será a melhor alternativa.

Abra-se ao diálogo com seu par e tudo corre

rá bem. É tempo de fazer alguns ajustes na

união. Você já aprendeu a diferença entre o

que é urgente e o que pode ficar para depois.

ESCORPIÂO
(23/10 a 21/11)
Tenha cuidado com perda de dados,

.
documentos ou problemas de co-

municação. No romance, procure inten

sificar o convívio com quem ama. Interesses
em éomum podem fortalecer a relação. Evite
ouvir muitas pessoas isso pode atrapalhar.

SAGITÁRIO
(22/11 a. 21/12)
Não abuse da sorte neste dia. Nada

vai cair do céu. Fuja dos investimen
tos de risco. Um clima de erotismo e sensu

alidade vai favorecer até mesmo as relações
que andavam mornas. Como sempre, tome
cuidado com os excessos em geral.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Ha sinal de tensão no ambiente

doméstico. Mas o setor profissional
está bem-amparado. Procure dividir melhor
seu tempo para não sacrificar a vida afetiva
em favor da carreira. Hoje, você vai ter que
enfrentar situações difíceis. Levante a cabeça
e siga em frente.

,�=" AQUÁRIO
21/1 a 18/2)
Procure lidar com os imprevistos da

melhor maneira possível, entretan

to, não apresse os acontecimentos. Na vida

amorosa, faça algumas' concessões para que
o entendimento prevaleça! Canalize sua ener

gia em coisas produtivas e poderá virar o jogo.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Negócios e amizade não se mistu-

ram, por isso, convém evitar aborre
cimentos. Pode ter boas surpresas em festas.

Romance com pessoa influente há de corres

ponder às expectativas. No grito ou na marra,
você não chega à parte alguma.

r to I ; .. j I � .t I '1}
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Scarlet Johansson
é a gata do ano

Cobiçada por muitos homens, a atriz �carlett Jo
hansson foi eleita a gata do ano pela revista norte
americana GQ. Para a nova edição que traz a bela
na capa, a atriz fez um ensaio sensual com maiô e

um minivestido."Algumas mulheres vão e vem, mas

Scarlett é nossa maior fixação", diz o texto que apre
senta o ensaio de Scarlett Johansson.

o segredo de beleza do jogador de" fute
bol' David Beckharn- pode estar nos, cremes

, !' .f. .. _"

" 'ii '! ,_ ,"". I I

faciais que ele pe.ga empresfé;ldo da e�posa,
Victoria Beckharrf O esportista tem um grande
interesse em manter uma boa aparência � diz
ter aprendido muito com a amada. Ele revela
que acaba usando os cremes da mulher. "Todo
homem. deveria usar cremes específicos para
o rosto. O resultado-é impressionante", afirma.

Babá presta queixa
contra Bombom.

A pedagoga Rosilene Costa Rocha prestou queixa
contra Adriana Bombom. De acordo com o jornal Extra,
Rosilene trabalha como babá das filhas da dançarina
há cinco anos e diz no depoimento ser frequentemente
ameaçada por Bombom. Ela relata ouvir frases como

"Vou destruir com a sua vida", "Me aguarde", além de

alguns palavrões impublicáveis.

DIVIRTA-SE
-. Estreia

O cara pergunta para um amigo ator:
- E aí, como foi sua estreia no teatro?
- Ih, você nem imagina ... Quatro pessoas ficaram

vaiando o tempo todo!
- E o resto da plateia? - perguntou o amigo.
- Resto? Que resto?

I -

Fernanda
-

Machado com
novo namorado

Fernanda Machado, recém
separada do fotógrafo Marcelo
Faustini, com quem ficou três
anos, já está de namorado novo.

Ela engatou um romance com o

diretor de "Insensato coração",
próxima novela das oito, Vinícius
Coimbra. Os dois ficaram juntos,
pela primeira vez, durante as

gravações da novela em Floria

nópolis, no mês passado.

Robbie Williams
vê disco voador

Robbie Williams adora atividades paranormais. Ele diz que em seus diversos
encontros com os seres do outro planeta, o momento mais chocante aconteceu em

um hotel de luxo na Califórnia. "Houve alguns episódios antes, mas o principal deles
foi quando eu estava hospedado no Hotel Beverly Hills. Eu estava na espreguiçadei
ra no pátio, de repente, não havia mais estrelas no céu e tudo ficou escuro. Então,
um objeto quadrado pairou sobre nós por um tempo, depois desapareceu."

Claudia Jimenez
fará festa
de 52 enos

Na próxima quinta-feira, Cláudia Jime
nez fará uma super festa para comemo

rar o aniversário de 52 anos e o momen

to bom que vive em sua vida profissional
e pessoal, "Vou fazer um festão no Clube
Marimbás para juntar os meus amigos. O
DJ Zé Pedro vem de São Paulo especial
mente pra festa", disse a atriz.

SUDOKU AN IVERSARIANTES
17/11
Adriana N. da Silva
Ana P. B. de Magalhães
Ana T. M. Wachholz
André de B. Albuquerque
'Arno Steinert
Carlos Lenci
Claudio Santos

Elaine da S. Santos

Felipe Hening
Gilberto M. Zapella
Guilherme F. Fodi

. Heverton L. Pasquali
Ireneu Keller

Johanh M. Konell.
Jordana Ehlke

José Schroeder

Josiane F. Rial

Junior A. Cilusinsky
Leodovilson Ribeiro
Luiz F. Minei

Manfred Meier

Mara A. Grandberg -

Marciana S. Calisto
Marciane Ne�mann"
Márcio voeta
Marilena Bruch

Marinês Kurcheski
Mathe,us F. Fodi

Otomar Kruger
Simara B. L. Orela

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples eviciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

_

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

quadrado de 3x3.
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EDUARDO MONTECINO

CUIDANDO DA SAÚDE

QU ID EDEVIDA
NA MELHOR DAS ID

Idosos participam de aulas de ioga no salão
da igreja católica no bairro Guamiranga

"

ES
A nossa preocupação
é muito grande com a

negligência- e violência
contra os idosos.

FRANCIELI CAMPAGNARO'

projeto envolve mais de 450 idosos em atividades físicas espalhadas por 17 bairros "
GUARAMIRIM

A sensação de bem-estar
passou a ser contínua>
para a aposentada .Joana
üarc Klaudine, de 68 anos.

No
chão, o tapete acolhe

o corpo, que aos pou
cos relaxa. Dos pés à

cabeça, QS movimentos
.

alinhados descontraem a mus

culatura. Em momentos de me

ditação, ela busca o equilíbrio e o

bom funcionamento do organis
mo. Aos poucos, mais flexibilida
de e menos dores.

Joana tem aulas de ginástica e

de terapia de relaxamento (ioga),
no salão daigreja católica, no bair
ro Guamiranga, duas vezes por
semana. Apesar das finas linhas

perto dos olhos, a aposentada ga
rante que sua disposição ainda é

igual a de uma mocinha. "Sofri um

I

acidente e machuquei a perna. As
aulas de ioga aliviam a dor. E mi
nha insônia também passou".

Nos últimos cinco anos, Joana
se tornou uma aluna assídua do

projeto "Qualidade de vida na me

lhor idade", da Secretaria de De
senvolvimento Social, da Prefei
tura de Guaramirim. Assim como

ela, outros mais de 450 idosos par
ticipam das atividades oferecidas

pelo município.
Conforme a coordenadora do

projeto, Francieli Campagnaro,
esse trabalho existe desde a ad

ministração anterior e; nesse ano,
uma reformulação descentralizou
os atendimentos para 17 bairros
da cidade, o que duplicou o nú
mero de participantes. No início,

. o projeto contemplava apenas os

grupos de ginástica -.

. Agora, são oferecidas aulas de

ioga, bocha, tratamento com acu

puntura' ginástica, palestras vol
tadas aos cuidados com a saúde,

além de éonsultas médicas. "O ob

jetivo é cuidar do idoso num todo,
visando sempre seu bem-estar",
explica a coordenadora.

Em 20II, novas turmas de
vem ser abertas para implantar
aulas de dança no quadro de ati
vidades, Hoje, estão evolvidos no

projeto: professor de educação
física, psicólogo, assistente social,
fisioterapeuta, professora de ioga,
especialista em geriatria, instrutor
de bocha e instrutor de artesanato.

Segundo Francieli, a equipe
médica também presta aten

dimento domiciliar aos idosos.
"Nesse projeto atendemos os

idosos em qualquer situação. Só
nesse ano reduziu em 30% o aten

dimento de idosos nos postos de

saúde, depois da ampliação das
atividades e descentralização dos
atendimentos médicos", conta.

• Daiana Constantino

daianaC@�povo.com.br <,

EDUARDO MONTECINO

Francieli Campagnaro diz que número de participantes dobrou em 2010

ARRECADAÇÕES ATÉ 38 DE NOVEMBRÓ NA SEDE'DO JURIAL
Av. Prefeito Waldemar GrabIJa" 1_

• Horário atendimento 811.1211 e 1311 às 17b30 .
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FLORIANÓPOLIS

levantamento da Fiesc
(Federação das .Indústrias
de Santa Catarina) mostra

que Santa Catarina
recebeu da União no ano

passado RS 8 bilhões.

valor corresponde a 59,4%,
considerando as transfe
rências de recursos para o

....� Estado e seus municípios,
além dos gastos diretos do gover
no federal no Estado, dos R$ 13,5
bilhões arrecadados em receitas
federais em Santa Catarina no

mesmo período. O resultado é o

quarto pior retorno em termos

percentuais do país, depois de
São Paulo, Rio de Janeiro e Dis
trito Federal. O' levantamento
utilizou informações públicas
da Receita Federal, do Portal da

Transparência e da Secretaria do
Tesouro Nacional.

"Os dados deixam claro que
é necessário haver maior mobi-

o CORREIO DO POVO • Quarta, 17 de novembro de 2010 Estadual 17

lização de Santa Catarina e tam

bém dos dois outros estados do
Sul. Temos grandes carências em

áreas como infraestrutura, saúde
e educação, mas por sermos vis

tos como Estados supostamente
ricos,

.

recebemos muito menos

do que contribuímos", disse o

presidente da Fiesc, Alcantaro

Corrêa, lembrando que abre-se
nova possibilidade de articula

ção com o início dos mandatos
dos governadores e parlamenta
res em janeiro .

.Resultado é o 4° pior
retorno do país, depois

de São Paulo, Rio de
Janeiro e Distrito Federal.

"Não significa que Estados

pobres devam ser esquecidos.
É função do governo investir lá

para reduzir as desigualdades.
Mas, se ficarmos de lado, nossa

economia perderá competitivi
dade e vai reduzir sua capacida
de de contribuir com o país no

longo prazo", diz Corrêa. Alcantaro Corrêa pede maior mobilização do Estado em favor de recursos para infraestrutura, saúde e educação

ARRECADAÇÃO
O 4º pior retorno de impostos
Estado recebeu, em 2009, 59,4% dos R$ 13,5 bilhões de receitas federais que recolheu

.AR·CONDICION�_D9' �;'"
.• DIREÇÃO HIDRÁULIcA; ..:..,!_" ': .

• VIDROS, TRAVAS E�. ;,.
- - '"

RETRovisoRES ELÉTRlCQS •

• FARÓiS DE NEBLINA
.•

.. ...
�

r.

,

,'''';;;..
'"

-. ;
---_ ....'�-------

e
,

.... ,:'" .,,�.. I ...

• AR-CONDIClONADO �,,-
• DIREÇÁO HIDRÁULICA ._
• AIR BAG DUPLO
• COMPUTADOR 0E1l0ROO
·COMP3 PLAYER

•

• ESPELHOS RETROVISORES ELETRICOS �
..

. COM·PISCAINTEGRADO.

Promoção "Quem tem está se dando bem" (válida até 17/11/2010 ou enquanto durarem os estoques). Ford EcoSport FreeStyle 1.612011 (cat. ETJ1) a partir de R$ 54.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% aa, 50% de entrada e Saldo em 24 parcelas de R$
1.203,25, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 56.327,99, Custo Efetivo Total (CtT) - calculado na data de 09/11/201 Da partir de 0,41% a.m. e 5,03% aa, através do Programa
Ford Credit. Ford Focus Hatch 1.612011 (cat. OAB1) a partir de R$ 50.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 50% de entrada e Saldo em 12 parcelas de R$ 2.229,29; na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo

tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 52.201,48, Custo Efetivo Tatai (CET) - calculado na data de 09/11/2010 a partir de 0,78% a.m. e 9,77% a.a, através do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante,
manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Süjeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer akeração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente e a data da

con�t�ção. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit,são opera,c!onalizados pel? Banco Bradesco Financiame��os S.A. Confira .o�tras c?ndiçôes de financiamento nos CARTÃO FORO UNICARo SOLICITE JÁ O SEU.
dllStribUldores Ford. As 0fifert�ls apr�sentaAdasfcorrespond�mdsomente asrcor:s sOblidas dess�s vel.ldcuIOS. Vdalores pab�l� cor:s metál�cas elou especas mediante consulta na revenda. - Acumule até R$ 10.000 em de5conto� na compra de seu Ford Zero. ' VI''A O NOVOmagens somente para ms I ustanvos. s o ertas anuncia as neste anuncIo su smusm e IIlva I am to as as pu Icaçoes antenores. .

Capítais e regiôe:s metropolitanas: 4004-1960 j Demaís Iocali.da.des:08007281960. V I
.

Faça revisões em seu veícu lo regularmente. • Seguros lGd MORETT I Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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aprepara reajuste
Na avaliação 'do programa social do governo, a reposição da inflação acumulada é pouco

-

DIVULGAÇÃO
/'H""p,

BRASíLIA
A equipe de Dilma Rousseff
avalia concessão de
re&juste acima da inflação

.

para o Bolsa-Famnia.

Segundo
análise feita no

governo, a reposição de

pouco mais de 9% da in

flação acumulada pelo
INPC (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor), desde o últi
mo reajuste, não seria suficiente

para começar a tirar do papel a

promessa de erradicar a pobreza
extrema no país, feita durante a

campanha ao Planalto.
Em maio de 2009, quando

ocorreu o reajuste do Bolsa
Família, o benefício passou a

variar de R$ 22 a R$ 200, depen
dendo do grau de pobreza e da

quantidade de filhos da família.
Neste ano, o valor ficou con

gelado, por causa da eleição.
O projeto de lei do Orçamento
da União enviado ao Congresso
pelo presidente Luiz Inácio Lula

da Silva tampouco prevê reajus
te. A decisão ficará para a pre
sidente eleita. Os gastos anuais
do programa estão estimados
em R$ 13,4 bilhões.

Hoje, o país tem 8,9 milhões
de miseráveis, depois da queda
de 12% para 4,8% do porcentual
da pobreza extrema observada

"entre 2003 e 2008. Esses são da
dos usados pelo Ministério do
Desenvolvimento Social, res

ponsável pelo Bolsa-Família.
Grande parte dos extrema

mente pobres já integra o Bol
sa - Família. Eles correspondem
a 85% da clientela do programa.
Mas o benefício pago não é sufi
ciente para fazer com que todas
essas famílias superem a condi

ção de pobreza mais aguda.
O Bolsa-Família concede um

benefício básico de R$ 68 para
famílias com renda per capita
até R$ 70 e um extra de R$ 22

por filho entre 6 e 15 anos, até
um limite de três filhos, e mais

R$ 33 por jovem .entre 15 e 17

anos, até o limite de dois.
.

PREVISÃO DO TEMPO

80L E CHUVA
Aberturas de sol com

variação de nuvens

e chuva em Santa
Catarina. Temperatura
estável, com sensação
de ar abafado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 15°C

MÁX: 29°C

QUINTA
MíN: 20°C

MÁX: 24°C

SEXTA
MíN: 19°C
MÁX: 26°C

SÁBADO
MíN: 17°C
MÁX: 27°C

(1130!oJ"a,10
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Presença de sol '\.'
e chuva em se 'z...o tempo firm� s?l voltam a San

ta Catarina no furi�mana. Já a

partir da segunda-feira, dia 22, uma

frente fria passa pelo litoral do sul do
Brasil provocando chuva e temporais
isolados. A temperatura em geral fica
mais elevada durante o dia. A prima
vera segue até o dia 21 de dezembro.

I

\

\

SEMANA

Tempo instável
em todo Estado
Durante o restante da semana a

instabilidade permanece no litoral
de Santa Catarina, com nebulosida
de e chuva. No oeste e meio-oeste
uma massa de ar mais seco deixa o

tempo firme. Températura estável,
.maís baixa em ralação aos dias ante

riores devido à nebulosidade.

Instável

\
!

!

SE VOC� VAI pARA.··

ARARANGUÁ
O sol aparece alternando

com pancadas de

cnuva e trovoadas,
principalmente nos

períodos da tarde e

noite. iemperatur� entre

amínimade18 c e a

máxima de 24°C.

IJI';

RIO DO SUL
T .Â
14° 26°

d
SAO JOAQUIM,

T .Â.
9° 21°'

Pobreza extrema

persiste no país
Analistas do Ipea (Instituto

de Pesquisa Econômica Apli
cada) observam que a pobreza
extrema persiste no Brasil por
dois motivos combinados. Pri

meiro, o valor do benefício pago
pelo Bolsa-Família é baixo para
superação da pobreza, embora

represente melhoria significa
tiva na situação das famílias
atendidas. Outro fator é que
nem todos os pobres do país
são atendidos pelo programa.

Atualmente são 8,9
milhões de miseráveis
no Brasil, porém 850/0
deles são integrantes

do Bolsa-Família.

Campanha de Dilma
prometeu erradicar a

pobreza extrema no Brasil

I
i

I

/

/
, i
j
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MertC:ado Regional

Lourival Kàrsten

Produção de energia elétrica
o crescimento da economia

brasileira coloca sob pressão um

setor que demora para reagir que
é o de produção de energia elé
trica: Embora tenhamos muitas
usinas em construção, este po
derá vir a ser um limitador de
crescimento na medida em que o

consumo tende a crescer sempre

mais rápido do que o PIB.
Em Santa Catarina nos últi

mos anos tivemos a construção
de diversas usinas novas e ainda

podemos contar com Itaipu que,
além de ser a segunda maior do
mundo, consegue operar com

capacidade plena durante prati
camente o ano inteiro.

-

EDITAL DE CONVOCAÇAO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do

Mobiliário de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Mas

saranduba, convoca todos os Associados, em pleno gozo dos seus di

reitos sindicais, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária,
que realizar-se-á, no dia 27 de novembro de 2010, às 8 horas em

primeira convocação ou às 8 horas e 30 minutos em segunda convo

cação, com qualquer número de associados presentes em sua sede

social, na rua Presidente Epitácio Pessoa, 345,na cidade de Jaraguá
do Sul, SC, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

-Suplementação da proposta orçamentária do exercício de 2010.

-Leitura, discussão e votação por escrutínio secreto da proposta
orçamentária para o exercício de 2011, juntamente com o parecer do
Conselho Fiscal.

Jaraguá do Sul, 16 de novembro de 2010.

Helenice Vieira dos Santos - Presidente.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fonelfax: (O xx 47) 3374-1191 - CEP: 8927S-000 - �CHROEOERlSC
. e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010-FMS

O Prefeito Municipal em exercício, VALMOR PIANEZZER, no uso de suas atri

buições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO.
8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela
comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e

Julgamento e seu resultado da Tomada dePreço nO. 01/2010-FMS, adjudicando em

favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço glo
bal, determinando que seja dada ciência aos participantes:

Objeto: Consiste na contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão deobra, materiais e equipamentos necessários) da reforma e

ampliação do Postode Saúde III, localizado na Rua Alphons Maria Schmalz, Sossego,
no Município de Schroeder/SC.

Empresa vencedora: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob
o no 07.103.065/0001-01, estabelecida na Rua João Maluta Junior, nO.1455� Sala 03,
Centro, na Cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000..

Valor da proposta vencedora: R$ 235.112,37 (duzentos e trinta e cinco mil e cento
e doze reais e trinta e sete centavos).

Schroeder, 16 de novembro de 2010.

Valmor Pianezzer - Prefeito Municipal em exercício

�..,.�. ;"'�"4"_"''' •• '�' � .._ .

o porto de Rio Grande já viu
dias melhores que os atuais, mas

o futuro parece muito promissor,
A conclusão das obras do grande
dique seco, que será operado pela
Engevíx, permitirá a expansão Floriani Industrial
das atividades de construção de

. . .

navios e já existem encomendas '

Depois de �onqUlpst� �orQdOIs. . anos consecutivos o remlO ua-de OItO cascos deplataformas por lid d B' il
,.

L'
parte da Petrobrás. Apenas esta

1 a eras., ? empresano
.

UlZ

encomenda garante trabalho até Carlos Floríani comemora, jun-

2015. Enquanto isto, no nosso Es- tamente com seus 140 colabo

tado insistimos em espantar os in- radores, a conquista do Prêmio

vestimentos em construção naval. Qualidade América do Sul. Esta

empresa que já conta com 16
anos de existência nasceu em

Jaraguá do Sul, mas foi forçada a

mudar-se do lugar em que estava'

instalada e por isso hoje contri
bui para o progresso do vizinho

município de Corupá onde conta

com 7.500 m2 de área construída.

Dique seco

Compras·online
São muito otimistas as

perspectivas para o setor se

gundo a Câmara-e-NET (Câ
mara Brasileira de Comércio

Eletrônico) que estima para
2011 um crescimento de cer

ca de 35%. Além do aumento

de empresas atuando neste

segmento, outros fatores im

portantes são a maior dispo
nibilidade de banda larga;
bem como o aumento de
alternativas de meios de pa
gamento. Além da classe C,
também a D e a E estão des
cobrindo as compras online .

Em 2.0 1 O o crescimento de
verá ser de 4D% em relação a

2009, chegando a um fatura
mento de R$ 15 bilhões pro
porcionado por 17,2 milhões
de compradores.

LOTERIA

03 - 07 - 08 - 09 - 10
11 - 12 - 13 - 15 - 1.7
18 - 19,- 21 - 23 - 25

Petróleo
e etanol

A BP - aquela do vazamento
1

no golfo do México - gastou R$
800 milhões para ficar com 50%
do grupo Cerradinho que atua

no segmento de açúcar e álcool e

assim passa a fazer parte do, cres

cente grupo de empresas petrolí
feras que estão adquirindo capa
cidade de produção de etanol no

Brasil. Devido aos grandes inves-
timentos realizados nos últimos

anos, a maioria das empresas
do setor no Brasil está em po
sição vulnerável e é alvo fácil

para as multinacionais.

Ecenemla 19

Recomaq
A Recomaq Móveis completa

. hoje 41 anos de atuação no seg
mento de mobiliário para escritó
rio. A empresa situada na cidade
de Iaraguá do Sul é uma das pre
cursoras do ramo de móveis para
escritório noVale do Itapocu.

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

16.NDVEMBRO.2D10
'

I

'1

16.NOVEMBRO�2D10 }
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* MALWEE

As contas

Nada
está perdido para

Cruzeiro, Fluminense e,
muito menos, para o Co
rinthians. Fazendo uma

conta rápida, a próxima rodada,
que é a antepenúltima do campe
onato, pode terminar com os três
líderes empatados em 63 pontos.
O Timão pega o desesperado Vi
tória em Salvador e perder lá não
tem nada de anormal. O Flupor
sua vez, vai até São Paulo pegar
o Tricolor do Morumbi. Empate
em qualquer clássico é normal.
E o Cruzeiro recebe o Vasco, que
já pensa nas férias, e uma vitória
é mais do que esperada. Ficaria
emocionante se isso acontecesse.

Basquete
A equipe Menegotti/Wrfer/Del

ta Equipamentos está na final do

Campeonato Citadino de Basquete
em Ioinvílle. Na semifinal, eles ven

ceram a Sacada Imóveis por 66x58,
com destaque para, o ala Gustavo,
cestinha da partida com 21 pon
tos. A decisão do título será contra

o ABC de Cámboriú em melhor de
três jogos e o primeiro deles será no

dia 21 de novembro, em Ioínvílle,

ANIVERSARIANTES

C.\ OSl'SUlA
.)- Está em

12º lugar na

Liga Espanhola.

rdm (91 AIOS)
- luta contra o

rebaixamento no

campeonato francês.

rruWM3IKf1C
(!S �) - Terminou

em 10º no último
Campeonato
Cearense.

$; (
OS) - A data oficial

de fundação é hoje,
mas o clube comemora

sempre no dia 15/11.

DOIS TOQUES
ItO'VEtAS 'lo As meninas da
Escola Lilia Oechsler estão em

Rio Negrinho, onde disputam a

fase final do Moleque
Bom de Bola.

lBIBIIIBD.SeXta-feira todos
os caminhos levam até a Arena

Iaraguã, onde acontece a final do

Aberto de Futsal, Imperdível. -

DIVULGAÇÃO

Jogos Escolares
No feriadão, teve etapa estadual dos Jogos Escolares (15/17

anos) na cidade de Timbó. E Jaraguá do Sul conquistou duas

vagas na edição nacional do evento, que será em dezembro, em

Goiânia. A primeira vaga veio com o atletismo, onde a aluna da
Escola Augusto Bauer, Iéssica Silva, foi campeãno lançamento
de dardo, com, a marca de 36m99. Ela já havia conquistado, na

Olesc, a vaga no heptatlo. Outro que carimbou classificação foi
o futsal masculino do Colégio Evangélico Jaraguá (foto). O CEJ/
Afort/Color Química/Luterprev/Gráfica Régis/FME venceu

Concórdia por 4x1 na decisão. do título.

DIVULGAÇÃO

, :' .:

;§:

ESTAiDUAll '.Depois de

empatar em 2x2 com a Hering,
na segunda-feira de feriado, a

Malwee/Cimed joga de novo

hoje pelo Estadual de Futsal.

ESTADUAl3 • Na classificação,
a Malwee/Cimed ocupa o

quinto lugar com 11 pontos, um

atrás dos segundos, colocados,
Concórdia e Ibirama.

ESn\OUAt:l.Representado pelo
time juvenil, os jaraguaenses
enfrentarão o vice-líder Concórdia,
lá no Meio Oeste.

ESTADUAL4.AKrona/Joinville,
,

que voltou todas as atenções para
esta disputa, lidera o returno de
forma absoluta com 19 pontos. ,

, --

Co-ntabilidade
Consultoria Empresarial

CRfJSC,� Qualidade
&�,,;:�

�;,J.'�"IlM*'I;,

Competência
Credibilidade

www.gumz.com.brgumz@gum:z:.oom.br

(47)33114747 UMA PlJUatl Df DA CfITD. Desde 1978

Ivanildo buscao tri no

Sul-Americano Master
JARAGUÁ DO SUL

Ivanildo de Souza Pinto parti
cipa pela terceira vez da sua carrei
ra do Campeonato Sul-Americano
de Atletismo Master. O atleta com

pete de 22 a 27 de novembro, em

Santiago, no Chile, na categoria
55 a 59 anos. O atual bicampeão
nos 100m com barreira pretende ir
além de conquistar mais um título.
Ivanildo quer melhorar sua marca

na modalidade para servir de pre
paração para o Mundial, que será
em julho de 2011, em Sacramento,
na Califórnia.

Além de sua especialidade, o

atleta competirá nos salto triplo,
salto em distância, revezamento

4x100 (provas das quais ele busca

o bicampeonato) e no lançamen
to de disco. Ivanildo trocou de

categoria recentemente (dispu
tava os 50 a 54 anos e agora está
nos 55 a 59) e espera melhores
resultados por estar no primeiro
ano de sua nova categoria.

"Com a minha marca atual

(15seg76, nos 100m com barrei

ras) alcançaria as três primeiras
colocações no último Mundial.

Agora quero manter ou melhorar
esta marca para trazer uma me

dalha na Califórnia", disse o atle

ta, que viaja com o patrocínio da
Cosmos Turismo, Iaraguá Credi
e Usapeças e o apoio de Posto

Vincensi, Verdureira da. Raquel e

Falcão Sports.
PIERO RAGAZZI

Ivanildo vai utilizar a competição como preparação para o Mundial
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LIGA FUTSAl

Empate·dramático no Paraná
Malwee arranca o 2x2 contra Copagril e trazdecisão do título para Jaraguá do Sul

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

O surpreendente time
da Copagril por muito

pouco não aprontou mais
uma na liga Futsal.

as a experiência da
Malwee/Cimed apare
ceu na hora certa e evi
tou a derrotanaprimeira

partida da decisão, disputada no Gi
násio NeyBraga. Até os dez minutos
do segundo tempo a equipe do téc
nico Fernando Ferretti perdia por
2xO, buscou o empate em 2x2 e ago
ra precisa de umavitória simples no

confronto de volta, terça-feira, 23,
às 2lh, na Arena Jaraguá, para con

quistar ó tetracampeonato da liga.
O primeiro tempo foi um duelo

entre o goleiro Léo Oliveira e o ata

que jaraguaense. A equipe esbarrou
na boa atuação do goleiro, parana
ense em chutes de Lenísio, no pri
meiro lance, Bruno Souza, Falcão,
Chico' e até Tiago. A Malwee era só

pressão. Mas a sete segundos do fim
da primeira etapa, Gadeia aprovei-

tou uma bobeada de Tiago, roubou
a bola e bateu para o gol livre. Atrás
no placar, a Malwee voltou do inter
valo imprimindo ainda maisvelocí-

,

dade. Mas Renan achou um gol aos

6min35. Ele viu Tiago mau posicio
nado e chutou da quadra de defesa,
fazendo 2xO para os paranaenses.

No pedido de tempo, Fernan
do Ferretti tentou reequilibrar a

equipe emocionalmente e pediu
concentração para os jogadores.
A estratégia começou a dar certo

quando Lenísio, aos 10min44, de
volveu a calma ao time. O camisa
10 recebeu um passe de Valdin e,
com paciência e categoria, colo
cou no ângulo, 2xl.

O fim do jogo teve contornos

dramáticos para a Malwee. Ferretti
colocou Falcão como goleiro-linha
e mais uma vez o time deu uma

aula de como jogar dessa maneira.
Em uma dessas jogadas de pé em

pé, Valdin cruzou pelo alto e Chico
bateu de primeira para o fundo do

gol deixando tudo igual.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

,...... ,, __� • ... _" �___ ,FOTOS BETO COSTA/CBFS

Confronto foi muito disputado e de muita marcação; empate acabou sendo justo pelo que jogaram as duas equipes

FALCÃO EXALTA REAÇÃO E ATRIBUI EMPATE À CONFIANÇA

Jogadores comemoram resultado
No fim da partida os jogadores da

Malwee/Cimed comemoraram muito o em-
,

pate. Falcão exaltou o resultado e atribuiu o

poder de reação à confiança que o time tem

no elenco e nos treinamentos. "Claro que
empatar fora de casa é importante, mas não

garante nada. Se eu falar que foi ruim esta

ria mentindo. Confiamos no nosso jogo e no

nosso treinamento. O que faz de nós uma

equipe fria e calculista, que sabe o momento

certo de reagir", descreveu.

Tiago também comemorou o fato de

poder decidir dentro de casa com o apoio
da torcida. O goleiro explicou porque es

tava mal posicionado 'no segundo gol dos

patanaenses. "Eu estava reclamando de
uma falta do Chico Paulista, mas, o Renan
me pegou de surpresa. O que fizemos aqui
ainda é pouco. Em Jaraguá teremos que
fazer mais, principalmente na parte ofen

siva", admitiu.
O técnico da equipe paranaense, Mar

quinhos Xavier, disse que o time chegou
sim ao objetivo proposto já que a equipe
tentou de todas as formas diminuir a van

tagem dos jaraguaenses. "Jogamos com a

proposta de atrapalhar a vída deles e nós

conseguimos. Eles conseguiram ser me

lhor no quatro contra cinco, no quatro por
quatro fez o nosso melhor", relatou.

,�,�,�Y�"Ç9""""""",
OQUÊ:
Malwee/Cimed x Copagril
QUANDO:
23/11/2010, às 21 h
LOCAL: Arena Jaraguá

'

INGRESSOS: apenas
superior a R$ 15;
setor inferior esgotado
POSTOS DE VENDA:
Girolla Imóveis, Falcão
Sports e Postos Mime

Falcão ressaltou
empate fora de casa

e diz que confia no

desempenho do time

·Sala
• Cozinha
• Lavanderia

• Sacadacj
churrasqueira
• 1 vaga garagem.
• Área interna: 66m2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Na área

Henrique
·Porto

Vitória em quinto
OVitória

é a quinta melhor equipe amadora de Santa Catarina.
No feriado a equipe esteve em Biguaçu, disputando o Catari
nense Não-ProfissionaL Confesso que achei estranha a der
rota de goleada para o BAC, ainda mais em um jogo decisivo.

Uma equipe com a defesa coesa como a do auriverde não toma de
7xI toda hora. Buscando informações da partida, descobri que o go
leiroVagner o atacante Seco foram expulsos ainda na primeira etapa
pelo árbitro Ronan da Rosa, fato que contribuiu decisivamente para
a goleada. Mas fica aqui o registro e os parabéns aos atletas e diri

gentes do auriverde do Rio da Luz. A disputa de um campeonato
estadual amador é uma ideia interessante, mas ainda tem muito o

que evoluir. Em quase todos os jogos a arbitragem precisou de uma

"forcínha' para sair de campo. Sugiro à LJaF organizar a próxima
edição, para mostrar como se faz.

EDUARDO MONTECINO

TaçaOGP
Fladutra, de Iaraguá do

Sul, e Avaí, de Guaramírím,
são semifinalistas da Taça O
Correio do Povo (Terceiro
na). Eles se juntam ao Pira

pora, de Guaramirim, e ao

Aliança, de Schroeder. Na co

luna de sexta-feira vou trazer

um perfil dos demais semifi
nalistas, assim como fiz com

o Pirapora. Gostei do fato de
terem chegado equipes de
várias cidades às semifinais, o que deu um ar regional ao torneio.
Ganha com isso o nosso futebol amador, com o resgate de equi
pes tradicionais e o surgimento de novas forças. Uma ideia que
definitivamente deu certo e que promete se fortalecer em 2011.

Futsal de base
o futsal de base jaraguaen

se fez um tour por Chapecó no

fim de semana. A equipe sub-
.

-11 masculino disputou o qua
drangular final e o sub-I7 femi
nino o quadrangular semifinal
do Catarinense. Já o sub-I7
masculino realizou seis jogos
em quatro dias, três pelo qua
drangular semifinal do Cata
rinense (em Blumenau) e três

pela fase 'estadual dos lese (em
Timbó). Levando em conside

ração como são concorridos
os estaduais de base do futsal,
a campanha das equipes com

prova a qualidade e a seriedade
do trabalho desenvolvido em

nosso município.

. Basquete é vice
o basquete sub-I7 fe

minino de Iaraguá do Sul é

,
vice-campeão estadual. As
comandadas de Julio Pa
trício disputaram 17 par
tidas, das quais venceram

14. As três derrotas foram

para o Clube. de Basquete
Chapecó, que ficou com o

título. .Mais uma bela call1;-
"ipanha .do, l;lo,SSP . basquete, �

., que sofre "com o vergonhoso.. .

descaso
.

do ginásio Arthur
Muller. Em tempo, as jara
guaenses foram campeãs da

categoria em 2007 e 2008.

Em Guaramirim
Momentos decisivos no guaramirense de futebol suíço. No úl

timo sábado foram conhecidos os oito quadrifinalistas, que deci
dem uma vaga na decisão no próximo sábado. Seguem na briga
Cruzeiro, Guaratruck. Valcanaia, Couve Flor, Real Player/Bran
denburg, União/Jagunços, Jagunços/União e Figueirinha. O even

to é uma promoção da Secretaria de Esporte e Lazer.

A. 1ST S

Prímeírogrande
desafio de Mano
Com Ronaldinho Gaúcho, Brasil encara o maior rival
o técnico Mano Menezes
terá hoje às 15h (de
Brasflia) o primeiro
grande teste a frente
da seleção brasileira.

O
treinador, que em outras

oportunidades enfrentou

equipes consideradas fra
cas (Estados Unidos, Irã e

Ucrânia), encara a Argentina em

Doha, no Catar. Para sair com um

triunfo deste desafio, Mano con

vocou nada mais nada menos

que Ronaldinho Gaúcho.
Apesar de ainda não ter esque

cido a decepção de não participar
da Copa da África do Sul o meia
comemora a nova chance e espera
conquistar a confiança de Mano e

permanecer no grupo pelos pró
xiníos quatro anos. "Minha moti

vação é muito grande e tudo 'que
passei serviu para me motivar ain
da mais. Meu objetivo é a próxima
Copa. Todo jogador sonha com a

chance de jogar uma Copa no Bra

sil, e eu tenho essa possibilidade
em 2014", disse. -

Mano não revelou qual time
vai iniciar o jogo. Porém, pelos
treinamentos realizados ontem

e na segunda-feira, Ronaldinho

pode ser escalado como titular
numa linha de frente ao lado
de Neymar e Robinho, seu atual

companheiro de clube no Mi
lan. O provável time será: Victor;
Daniel Alves, Thiago Silva, David
Luiz e André Santos; Lucas, Ra

mires, Elias e Ronaldinho Gaú

cho; Neymar e Robinho.

SUtw<mAMER�GANA

Inicia a semifinal
Goiás e Palmeiras iniciam hoje,

às 2Ih50 no Serra Dourada, a de
cisão para aber qual time brasi
leira represent á' o país na final
da Sul-Americana, que ambos

optaram priorizar - o time Esme
raldino por ter poucas chances
de se manter na Série A e o Pal
meiras por ocupar posição inter
mediária no Brasileirão. Para este

primeiro confronto Felipão não
terá Valdívia, Rivaldo e Marcos,
contundidos. O Goiás terá o time

completo à disposição.

DIVULGAÇÃO

Ronaldinho Gaúcho volta à seleção brasileira depois de um ano e meio

EDITAL DE INTIMAÇÃO REPÚBUCAFEDERATNA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA Tabelionato do Município e Comarca

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

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

EDITAL DE INTIMArÃO DE PROTESTO Nos termos do artigo 15 da'Leí 9.492/97,
clc o artigo 995 do código derfc;;mas da CGJISC, para a devida ciência ao responsável, segue a rela
ção de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis,
a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por

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

Apontamento: 161521/2ÓIO Sacado: AlMIRIA UNARDI Endereço: R LORIVAL ZOCATEW 248 - VIlALENZI - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89252-540 Credor: FORMOSASPORTS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 286 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 447,98 - Vencimento: 31110/2010

Apontamento: 161923/2010 Sacado: BELL X EVENTOS ITDA Endereço: R JOAO FRANZNER - SAO LUIS - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89253-840 Credor: AlllANCE CONTABiliDADE SS IJDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: l/OI - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.800,00 - Vencimento: 30110/2010

Apontamento: 161765/2010 Sacado: D OXYN CONFECCOES ITDA - ME Endereço: R FEUCIANO BORTOLINI 1.431
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: ROVITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAlHAS ITDA Portador:

1- Espécie: DMI - N° TItulo: AI07623303 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 909,87 - Vencimento: 021ll/201O

Apontamento: 161798/2010 Sacado: D OXYN CONFECCOES ITDAME Endereço: RUAFELICIANO BORIDLINl1431 - BAR
RA DO RIO CERRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-189 Credor: ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS ITD
Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 285292 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.266,33 - Vencimento: 22/09/2010

Apontamento: 161746/2010 Sacado: DOMINGOS SERGIO BRUEHMUELHER Endereço: RUAALWIN OTIO 148 - CEN
TENARIO - laraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: DJD !MOVEIS Portador: - Espécie: NP - N° TItulo: 1/01- Motivo: falta
de pagamento Valor: R$1.060,46 - Vencimento: 30/09/2009

Apontamento: 161747/2010 Sacado: DOMINGOS SERGIO BRUEHMUElliER Endereço: RUAALWIN OTIO 148 - CEN
TENARIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: DJD !MOVEIS Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 1/01- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 1.785,19 - Vencimento: 30/08/2009

,

Apontamento: 161748/2010 Sacado: DOMINGOS SERGIO BRUEHMUELHER Endereço: RUAALWIN OTIO 148 - CEN
TENARIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: DJD !MOVEIS Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: l/OI - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 772,14 - Vencimento: 30/08/2009

Apontamento: 161749/2010 Sacado: DOMINGOS SERGIO BRUEHMUELHER Endereço: RUAALWIN OTIq 148 - CEN
TENARIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: DJD !MOVEIS Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: l/I - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.382,21- Vencimento: 30/08/2009

Apontamento: 161696/2010 Sacado: EDill. SCHUITZ Endereço: RUA AGUAS CLARAS 58 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89258-410 Credor: SHOPING COM CER MAT DE CONSTR Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 12656 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 1.370,00 - Vencimento: 18110/2010

Apontamento: 161865/2010 Sacado: HARI HENTSCHEL Endereço: RUAJOAO GENOARIO EROZO - JARAGUADO SUL
SC - CEP: 89253-000 Credor: COOPERATIVA REGIONALAGROPECUARIA VALE DO ITAJAI Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 00123801 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.217,00 - Vencimento: 31/10/2010

Apontamento: 161549/2010 Sacado: HATH & HATH PLACAS E PAINEIS lIDA Endereço: JOAO RODOLFO FLORENCIO
LOSS 80 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-350 Credor: RAPIDO TRANSPAULO lIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Tltulo:
021453 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 79,81- Vencimento: 28/10/2010

Apontamento: 1,61784/2010 Sacado: JANAINA KEILNER Endereço: RUA PAULO LEONI 399 - TIFA MARTINS - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89253-845 Credor: SAULO NEUMANN & ClA lIDA -ME. Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 6675 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.500,00 - Vencimento: 021ll/2010

Apontamento: 161785/2019 Sacado: KCEL MOTORES E FIOS lIDA Endereço: RUA PRESIDENrnEPlACIO PESSOA
1333 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: SULPARrNER ASSESSORIA E LOGISTICA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 20338 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 880,64 - Vencimento: 20/10/2010

Apontamento: 161827/2010 Sacado: MARCIANA NADill. DA LUZ ME Endereço: RUA PICARRAS 125 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89252-000 Credor: SAULO LEAL Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 527 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.480,00 - Vencimento: 30/10/2010

Apontamento: 161822/2010 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DE PROD Endereço: LEOPOillO HANNKE 230 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DAIL AGNOL lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
86500/9/10 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.477,24 - Vencimento: 22/10/2010

Apontamento: 161750/2010 Sacado: ROSEMAR DE OliVEIRA Endereço: RUA MARISOL 12 - VIlA IAlAU - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: - Credor: EGIDIO MAZZI Portador: - Espécie: NP - N'Titulo: 001- Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 2.200,00 - Vencimento: 10/08/2009
.--_------------------._-------_.--------------------------------------._-----------------------------------------------------------------

Apontamento: 161546/2010 Sacado: VAIDINEI MACHADO Endereço: RUA MAXWIIREIM 382 - BAEPENDI - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: COOPERATIVA DE CREDITD RURAL COM INT.SOLIDARIADE LillSALVES Portador:

Espécie: CH - N°TItulo: M-000289 5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.100,00 - Vencimento: 02/05/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 17/ ll/2010.

Jaraguá do Sul (SC), 17 de novembro de 2010_

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 17

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Motorista que correr

muitovai pa....

BR-280 vai ganhar nove redutores de velocidade
JARAGUÁ DO SUL

A partir do próximo ano,
quem transitar pela BR-
280 terá que pisar mais
leve no acelerador.

esta semana, o Dnit (De
partamento Nacional de
Infraestrutura de Trans

portes) abriu licitação
para a implantação de equipa
mentos de controle de velocida
de nas rodovias federais de todo
o pais. Serão 2.696 aparelhos, dos

quais 1.130 lombadas eletrônicas,
466 equipamentos para fiscalizar
o avanço de sinal vermelho e a

lombadano
Portal deve
ser reativada

o engenheiro do Dnit de Ioin
ville, Edemar Martins, informa

que a licitação também inclui a

reativação das 25 lombadas ele
trônicas existentes nas rodovias
federais do, Estado, mas que,pa
raram de funcionar em 2007,
depois que o contrato 'com a

empresa que prestava o serviço
foi encerrado. "Muitas empresas
questionaram o processo lici
tatório e entraram na Justiça, o

que ocasionou atrasos", justifi
cou. Segundo ele, os municípios
de Gaspar, Indaial e Curitibanos
também serão contemplados
com a fiscalização mais intensa.
"Demos -prioridade aos locais
onde o tráfego é intenso e o cres

cimento populacional é maior. A

lombada em frente ao Portal de

Iaraguá será uma das primeiras a

ser reativada", garantiu.

parada sobre faixa de pedestres e

1.100 radares fixos. Os contratos

com as empresas que irão execu

tar as obras nos 1310tes serão assi
nados até fim do mês.

Entre as ações previstas no

projeto está a instalação de nove

redutores de velocidade entre

Guaramirim e a Avenida Prefeito
Waldemar Grubba, em Iaraguã
do Sul, entre os km 60,3 e km
65,7. Os aparelhos, conhecidos'
como "avanço de sinal" auxiliam
no monitoramento das rodovias,
nos pontos onde existe conflito
do tráfego. Também está pre
visto o funcionamento de lom
badas eletrônicas nos km 54,5
(em Guaramirim), 59, 60 e 66,5

(Jaraguá) e a instalação de rada
res fixos nos km 46,5,51,5 e 54,5,
também em Guaramirim.

A implantação dos equipa
mentos em todo o país está or

çada em R$ 804,7 milhões e deve
ser concluída em cinco anos,
mas a expectativa do Dnit é de

que os primeiros aparelhos co

mecem a funcionar em março do
ano que vem. A escolha dos pon-
tos a serem controlados foi rea

lizada em parceria com a. UFSC

(Universidade Federal de Santa

Catarina) e a PRF (Polícia Rodo- , �
viária Federal). I

�fo• Daiane Zanghelini �
daiane@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Lombada em frente ao Portal de Jaraguá deve se.' recolocada em março
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AVANÇO DE SINAL LOMBADAS

km 60,3 km 64,6 ELETRÔNICAS
km 61 km 64,7 km 54,5
km 61,1 km 65,1 km 59
km 63,3 km 65,7 km 60
km 64,3 km 66,5

RADARES

FIXOS
km 46,5
km 51,5
km 54,5

DNIT GARANTE QUE REfORÇO ACONTECERÁ JUNTO COM A DUPLICAÇÃO

Clic recebe nolícia com alívio
A notícia de que a lombada no

limite entre Jaraguá do Sul e Gua
rarnirim voltará a funcionar após
três anos foi recebida com alívio

pelo presidente do Clic (Conselho
de Líderes Comunitários de Gua

rarnirim), Charles Longhi. "Des-
,

de que o aparelho foi de,sligado,'
vemos inúmeros acidentes nesse

, .trecho, que é bastante movimen
tado por dar acesso aos bairros
Recanto Feliz, Amizade e Schroe
der 1 ", comentou. A comunidade
também reivindica a implaritação
de um controlador de velocidade
no acesso ao bairro Guamiranga.

,

A assessoria de imprensa do
Dnit explicou que a implantação

.. � . _ .. _ ....... __ ..... _,.�... .!

dos redutores accntecerá inde

pendentemente do andamento
da duplicação da BR-280, previs
ta para começar em fevereiro de

2011, e que eles serão relocados
conforme a necessidade. A ve

locidade máxima permitida na

BR-280 é 80 km/h e na Waldemar
Grubba, 60 km/h .

PIERO RAGAZZI

Bitrem atingiu frente do caminhão e condutor morreu na hora

Caminhoneiro morre em

acidente na Serra de Gorupá
CORUPÁ

Um acidente no km 89 da
BR-280 (Serra de Corupá) tirou
a vida de um caminhoneiro de
58 anos, por volta do meio-dia
de ontem: Vitor Dias Leite con

duzia um caminhão Mercedes
Benz com placas de Ioinvílle
quando foi atingido por uma

carreta Bitrem, que derrapou e

invadiu a pista contrária.
De acordo com a PRF (Polícia

Rodoviária Federal), Leite subia 'a
serra quando a parte traseira do
Bitrem derrapou na pista molha-

da por causa da chuva e bateu na

frente do caminhão conduzido
,

por Leite. Com o impacto, a Mer
cedes-Benz chocou-se contra

um barranco às margens da pis
ta. O caminhoneiro ficou preso
nas ferragens, teve múltiplas
fraturas e morreu na hora. Já o

condutor da carreta com placas
de Aurora, Cleber Fabiano Kreus

eh, 34.1 não se feriu. A PRF orienta
os motoristas a reduzirem a ve

locidade durante a chuva, pois
a pista molhada pode facilitar a

ocorrência de acidentes.

A rro

ladrões levam cofre com R$ 11 mil
Uma clínica de massagem foi invadida por dois homens armados

às 8h de ontem na rua Prefeita José Bauer, bairro Três Rios do Sul.
Eles fingiram que queriam marcar um horário para consulta quan
do anunciaram o assalto e renderam o proprietário e a secretária. O
dono do local reagiu e levou socos e coronhadas'. Eles levaram o cofre,
que continha R$ 11 mil em dinheiro, joias e documentos e fugiram
em um automóvel estacionado no outro lado da rua. Perto das 14h, o

'

Mercado Contelli, no bairro Amizade, também foi alvo de dois ladrões

que fugiram em uma motocicleta. O valor levado não foi divulgado.

� PREF:�:OM���:��::��:�EDER
'/�i;iJ. Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191 - CEP: 89275-000 - SCHROEDERlSC

e-mail: Iicitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
EXTRATO DE CONTRATO N°. 8212010-FMS

Tomada de Preço nO. 01/2010-FMS - Processo n", 44/2010-FMS

Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco,
nO. 3201, Município de Schroeder/SC.

Contratado: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ,sob o

no 07.103.065/0001-01, estabelecida na Rua João Maluta Junior, nO. 1455,
Sala 03, Centro, na Cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP:
89270-000.

Objeto: Consiste na contratação de empresa especializada para execu

ção (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos neces

sários) da reforma e ampliação do Posto de Saúde III, localizado na Rua

Alphons Maria Schmalz, Sossego, na Município de Schroeder/SC.

Valor total do contrato: R$ 235.'112,37 (duzentos e trinta e cinco mil e

cento e doze reais e trinta e sete centavos).
Data da Assinatura: 27/10/2010 - Vigência: 31/12/2010

Valrnor Pianezzer - Prefeito Municipal em exercício

• > •
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Novo Go11.0
TÓtaI Flex 2011

Promoções válidas até 17/11!2DIO ou enquanto durarem os estoques nas Concessionários Valk.swagen para veiculas básicos com pintura sólida. Frete índusa. Nova Gall.O Total Aex, 4 portas, ano modelo lO/lI, c6d. SUUC4, com� pnIII'IIICionaIã .... a

partir de R$28.990.oo. Vidros e tr.was elétricas grátis para o Novo Gal1.0 e 1.6 (pacote referêncla P14+P09) ou ar-condiclonado por R$_990,OO (pacote referência PH11 somente par.! velados que possuam ar-condídonado. Ofértasn30�.ar para es1a

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

www..autoetite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. líder de vendas da região. BANCOVOUCSWAGIH

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de conílonco

4732746000

RUA BERTHA WEEGE N°526 SALA 01,
EM fRENTA A ENTRADA PARA O

PARQUE MALWEE.
fONE :3376-2206

RUA 28 DE AGOSTO N°1469, SALA
103, EM fRENTE AO MANNES
MATERIAIS DE CON,STRUçAo.

fONE :3373-4783

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




