
,

Emesm adeus?
Aumentam boatos da saída de Falcão e de
Lenísio e também sobre o fim do patrocínio
daMalwee ao time de futsal. Torcida promete

semanifestar na grande final da Liga.

Página21
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nsao
Ex-delegada regional foi condenada a 11 anos em regime. fechado por envolvimento

com os jogos de azar.Além dela, outros cinco réus tiveram a prisão decretada.
Páginas 10 e 11

.

EDUARDO MONTECINO

DIREITO SSEG
. .

Desde fevereiro sem receber correspondências, algumas famílias do bairroNova Brasília
comemoram liminar que determina a normalização dó serviço. Alegação dos Correios era de que

endereços estavam incorretos. Prefeitura terá que. fazer um levantamentos dos problemas no município.

A revista damulher inteligente!

Governo aprova
R$ 28 milhões
Jaraguá do Sul teve
projetos incluídos no PAC
2 e no programa Minha
Casa, Minha Vida. Veja
como serão investidos os
recursos. Página 4

P'ROGRAME-SE
Confira a

agenda de
baladas na

Comércio define
horário de Natal
Lojas começam a ampliar
gradativamente o período
de atendimento aos

clientes a partir do dia 10
de dezembro. Página 9

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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CLUBE DE BOLÃO BOTA-FORA
História

.... bolão é um dos jogos mais antigos dentro da história da hu
manidade. Foi inventado pelos egípcios há mais de 3.500 anos
a.c. Na Alemanha ganhou proporções jamais imaginadas:

......,tornou-se esporte nacional. Em 1256 os cidadãos de Xanten e

os cônegos da fundação St. Victor uniram-se e formaram o' Clube de
Bolão mais famoso e vitorioso da Alemanha (Frates Kegelorum). Em
10 de janeiro de 1957, um grupo de amigos se reuniu no Salão Buhr
em Jaraguá do Sul e fundou o Clube de Bolão Bota-Fora. São sócios
fundadores: Erich Doubrawa, Werner Stange, Fidélis Wolf, Dietrich
Hufenüssler, Carlos Hass,WalterDoubrawa, Erich Blosfeld, Axel Boss,
AlexHaacke, Rudolfo Hufenüssler,Wigando Roeder,Willy Sonnenho
hl, Willy Mahnke, Heinz Mahnke e Walter Wielle. O nome do clube
foi sugerido pelo sócioWalterWielle. Foi aclamado presidente Heinz
Mahnke. O Bota-Fora integrou-se ao.departamento de bolão do Bae

pendi; que já abrigava as agremiações: Az de Ouro, Guaquari, Dois de
Julho e Centa-Pua. As reuniões acontecem sempre as quintas feiras,
,com o tradicional jogo de bolão, ótima culinária e muita cerveja, ten-,
do por local as canchas de bolão do Baependi.

o presidente HeinzMahnke lança a última bola vencedora na

conquista do Campeonato Municipal de 1958

,",

Stammtisch e excursões
O Bota-Fora sempre se distinguiu nos meios bolonísticos como

um time simpático, alegre e festeiro. Tem participado da Stammtis
eh que anualmente é realizada em nossa cidade e sua barraca é uma
das mais visitadas e festejadas. Também excursionam para partici
parem de torneios e jogos amistosos atendendo convites de clubes
co- irmãos das cidades de, Curitiba, Itajaí, Ioinvílle, Mafra, Pomerode,
Blumenau, Rio Negrinho e São Bento do Sul.

. .

FOTOS DIVULGAÇÃO

A")

Bota-Fora festeja a conquista do primeiro campeonato em 1958- Ordem aleatória:
Victor Hansen, Raimundo Emmendõrfer, Heinz Mahnke, BrunoWolf,Wigando Roeder, Guilherme

Neitzel, Rudolfo Hufenüssler, Axel Boss,Willy Sonnenhohl, Dietrich Hufenüssler,Werner Stange, Erich
Doubrawa, Carlos Hass,Walter Doubrawa, Erich Blosfeld, Alex Haacke eWalter Wielle

Time cóm a Bandeira do Clube
- Da esq.p/direita:Wilson
Rebelo, Milton Ma'iochi,

Alcides Peixoto, Aristides A.
Moretti, Ricardo Dacol, Daniel
Ampessan, Egon Trapp Jr.,
CristianWackerhage, Luiz A.
Mayer, Renato Regis, Cassius
Gonçalves, Gilberto Piccoli e

Roberto Rapozo

o bolonista do Bota-Fora,
Guilherme Neitzel é coroado

Rei do Bolão em 1958

Reuniões especiais
Uma vez por mês, as reuniões são festivas. É servido

-

jantar que é bancado por dois associados conforme de
termina o Regulamento Interno. Reuniões especiais são
efetuadas: no dia das mães, dia dos pais e encerramento
no final do ano. Nestas reuniões especiais todos os fa
miliares dos associados são convidados a participarem.

Esquadrão atual
Alfredo Guenther, Aryberto Bartuschek, Aris

tides AdolarMoretti, Daniel Luiz Ampessan, Die
trichW H. Hufenüssler, Egon Trapp Júnior, Ger
manoWolf, Gilberto Piccoli (presidente), Jonas H.
Jacobi, JoséDemarch, LuizAMayer,MiltonMaio
chi,WernerRicardoVoigt eWilsonRebelo.
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA:'FEIRA
DurvalMarcatto,
presidentedaAcijs

Romeo Piazera VictorDanich, OAB deJaraguá
Júnior,advogado sociólogo doSul

Menos plástica e

mais eficiência
--- assado o tumulto eleitoral, é hora de a

_..
nova presidente encarar os desafios que
terá pela frente. Seu principal desafio será
o econômico. Como economista de for

mação, ela sabe que a teoria econômica baseia-se
na ideia de equilíbrio. Quando um conjunto de

forças, assim como nos modelos de oferta e de

manda, alcança um estado em que não existam
tendências de mudança, temos uma posição está
tica. Mas caso estas forças mudem, por exemplo,
a renda das pessoas -, então temos uma situação
dinâmica, ou seja, a que Dilma encontrará. Lula
não tinha interesse de discutir mais
tecnicamente estes aspectos porque
apenas manteve o já consolidado no.

governo FHC, apenas ampliando os

mecanismos que permitiram a con

tinuidade do crescimento. Tem seus

méritos, manteve o crescimento do
. país, consolidou a democracia, mas
extrapolou em matéria de direito no

uso do cargo de presidente, quase
chegando aos costumes ditatoriais
de veneração da sua imagem, sen
do definitivamente aquele que levou
Dilma ao mais alto cargo da nação. O
que ele vai fazer depois que descer a

rampa do Palácio após passar a faixa presidencial
para sua candidata, não interessa a não ser para os

historiadores. Mas, se meter a colher no governo de

Dilma, dada a fraquezamaior damesma que é o de
nunca ter exercido qualquer cargo político em sua

vida através de algum pleito, de forma diferente ao'
de seu opositor e derrotado, José Serra, poderá se

.. configurar no seumaior drama.

Surgem, portanto, duas características distin
tas entre os dois: Lula político e Dilma, técnica.
Somente a inteligência da futura presidente é que
permitirá o equilíbrio destas duas forças. O que
Lula não fez, Dilma deverá fazer: entender quea di
nâmica da economia brasileira entra em um novo

patamar e precisará se conectar a novas ideias para
manter o que deve ser mantido e continuar a am

pliar as medidas, pois novos problemas e novos

valores pedem uma reconsideração das disputas
básicas e das principais contribuições do passado
de FHC e de Lula. O passado deverá servir como

preâmbulo, apenas resumidamente, pois sua con

tribuição maior se dará nas questões econômicas
contemporâneas e subsequentes.

A nova presidente é intelectualmente mais só

lida que seu antecessor, principalmente no pen
samento econômico e seus princípios, o que per
mitirá um nível de relacionamento mais técnico
e menos político. Como economista, ela estudou

para obter um conhecimento de como a economia

funciona, ou seja, o que a faz ser um todo coerente
e funcionar, ela sabe que poderá alcançar as me
tas econômicas mais rapidamente pormeio do seu

conhecimento da economia. Dilma

" poderá deixar sua marca se vencer

desafios, como: dar condições a in

dústria nascente brasileira de sobre
viver à competição externa; proteger
a sociedade com estratégias de se

gurança nacional; criação de novas
indústrias e a geração de novos em

pregos e sua proteção; combater os
déficits entre importações e exporta
ções; redução da dívida interna para
redução dos juros. Se não bastassem
estes, tem ainda a questão mais con
trovertida pouco cuidada do governo
Lula: os gastos públicos. No jargão

popular se diz que "não há almoço grátis, alguém
tem que pagar a conta", no mais puro jargão eco

nômico o governo pode não estar percebendo que
"oferece bens para os quais o benefício marginal
social excede o custo marginal social". O governo
arrecadamuito, gastamal e distribui pior ainda. De
nada adianta oministro Guido Mantega na reunião
do G20 dizer que existe uma guerra cambial, pro
pondo a criação de umamoeda internacional- nisto
não há nada de novo, pois Keynes em BrettonWoods

(1945) já propunhaum padrãomonetário internacio
nal, que na visão keynesiana, funcionaria como uma
instituição que, devido à sua estabilidade, teria como

objetivo arrefecer a natureza de incerteza do proces
so econômico, condição essencial para "estabilizar" o
comportamento das economias nacionais. Entre tan
tas dicas que deverá receber, paraDilma vale o recado
deMano Menezes para Ronaldinho: sermenos "plás
tica" e mais eficaz, buscando um governo responsá
vel e consciente.

A nova presidente
é intelectualmente
mais sólida que
seu antecessor,
principalmente
no pensamento

... .

economrco e seus
. ,.

pnncipres,

"
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t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRAS

E SERViÇOS NO.10/2010 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 177/2010-PMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com forneci
mento de mão de obra', materiais e equipamentos), para ampliação da Escola

Municipal Clarice Lange Jacobi, localizada na Rua Erwino Alberto.Winter, Schro
eder I, no município de Schroeder/SC, totalizando a área de 348,59m2, conforme
projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fa

zem parte integrante do Instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 03 de dezembro de 2010

às 08h45min.
Abertura do Processo: 03 de dezembro de 2010 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no site

da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) oU junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/
fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 18 de novembro de 2010.

Valmor Pianezzer
Prefeito Municipal em exercício

,

-

1
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4 Política

Além dos R$ 12,97mi
lhões aprovados no �AC
2, a Prefeitura de-Iaraguá
do Sul aguardará mais R$

.

15,3 milhões do gover
no federal. Os recursos'
saQ' tio riqgrama }y[1nha
Casa, MinhaVida e serão
destinados a construção
de casas e apartamentos
no Loteamento Henrique ,

Heísê' e bairro Estrada
Nova. A secretária de,Ha-'

"

bítaçãó e Regularização
Pundíárla, Maristela Me

nel, explica a verba faz

parte dos mesmos pro-
.:

jetos de hàbitaçãó apre-
i vados no PAC, apenas a

oiigem c. dos
tliferente..
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Morro do Boa Vista tem previsto projetos e estudos para reurbanização de loteamentos irregulares

INFRAESTRUTU A,�',
'

...
. �

R$12,97,�U1i
,. � ) ,;

paraobràs
doPAC2
Seis projetos foram aprovados
pelo Ministério das Cidades
JARAGUÁ DO SUL Dos quase R$ 13 milhões

aprovados, a metade será desti
Cerca de R$ 12,97 milhões nada a criação de projetos e exe

do Ministério das Cidades' cução de obras de contenção de

d
- ""d

.

'" encostas em áreas de riSCO.i.SeA:·,'

ev�.r�o. ser mv.e�tl. os no �<
• gundo aS�2�éiaria' dibeféiâCi-

mUnlClplO n�� ,prOXlmOS . vil, 14,pontos críticos d�verão ser
quatro anos. . beneficiados com os recursos..

.

.

Dos seis projetos aprovados, '/ I

APrefeitura
'teve" seis � 'cinco' serão inclusos no Orça-:

projetos aprovados,' na .

.mento Geral da União e um será
semana passada pelo. I. através de. financiamento pelo
.governo federal, atnivés-yi BN�ES. A expectativa éque as

da segunda versão do PAC' (Pro- obras iniciem em 2011.

grama de 'Aceleração do Cresci- Lançado no começo de abril,
menta). As obras contempladas o PAC 2 prevê a liberação de R$
são de pavimentação asfáltica, 1,59 trilhão em todo o país. A
urbanização de lotes irregulares primeira seleção de projetos, do
e recuperação. de encostas em chamado grupo 1 (municípios
áreas de riscos. ,

com mais de 100 mil habitan-

Jaraguá do Sul é a décima cí- tes e regiões 'metropolitanas)
dade de Santa Catarina que mais está orçado em R$ 17,2 bilhões.

deverá receber recursos do PAC Os demais municípios estãona

2. A soma dos projetos aprova- fase de aprovação dos projetos.
dos no Estado atinge R$ 563,53 Corupá, Barra Velha e Massa -

/

milhões entre as cidades com randuba também têm propos
mais de 100 mil habitantes. Flo- tas pré-selecionadas,
rianópolis será a principal cida-
de beneficiada, com R$ 145,06 • Giovanni Ramos
milhões. giovanni@ocorreiodopovo.com.br

PROJETOS APROVADOS - TOTAL R$ 28 MILHÕES .

),

• Reassentamento das famílias
.

. do Loteamento Henrique Heise
.

e adjacências. Aquisição de,
terreno no bairro Rio da Luz e

construção de 93 casas, com

infraestrutura e realização de

trabalho técnico social.

Recursos aprovados: R$ 230 mil

(PAC 2) + R$ 3,8 milhões (Minha
Casa, Minha Vida)

• Condomínio no bairro

Estrada Nova - Aquisição de

área para construção de 256

apartamentos por meio do

programa Minha Casa Minha

Vida para abrigar famílias
,

: remanejadas de áreas de risco
do município. Impiantação de

Infraestrutura; realização de

trabalho social e recuperação de

áreas degradadas.
Recursos aprovados:
'R$ 2,75.milhões (PAC'2) +
R$ 11,5 milhões (Minha
Casa, Minha Vi�a�

Projetos de
engenharia para
estabilização de

encostas de morros
também estão na

lista dos aprovados
a espera dos

recursos

• Morro do Boa Vista - Criação
de projetos e estudos para
reurbanização da área onde estão
localizados lotes irregulares.
Recursos aprovados:
R$ 170 mil (PAC 2)

• Obras de contenção de

encostas - Criação do
•

projeto executivo e execução
das obras em 14 pontos
críticos da cidade.

. Recursos aprovados:
R$ 5,4 milhões (PAC 2)

• Loteamento Santo Antônio
- Pavimentação asfáltica,
drenagem, calçadas, ciclovia,
sinalização vertical e horizontal.
no bairro Três Rios do Norte.
Recursos aprovados: R$ 3,8
milhões (financiamento no PAC 2)

• Elaboração de projetos - de

engenharia para estabilização.
de encostas de morros em

19 pontos críticos da cidade .

Recursos aprovados:
R$ 620 mil (PAC 2)

'l\.I�ífi.iiI!I!\1rl:.�lillr gumtZ�_çoo,.br
"

�;�,.#J1," .......... �J918

PIERO RAGAZZI
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ca ro I i na@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

Financiamento de particular
para particular Só a BV tem!

Com
a volta de um representante de Jaraguá

do Sul e região na Assembleia Legislati
va a partir de fevereiro, o vereador Jaime
Negherbon (PMDB) pretende levar ao de

putado estadual Carlos Chiodini (PMDB) pedido
para que apresente um projeto regulamentando
o atendimento nos cartórios de tabelionato e re-

gistro de móveis.
"

A ideia, segundo Negherbon, é criar uma lei se
melhante a que dispõe sobre o atendimento nas

agências bancáriàs, estabelecendo um tempo má
ximo para espera, que nos bancos é de 20 minutos
em dias normais. Ele disse que inicialmente pre-

Saúde
o Hospital e Maternidade São José vai receber R$

1,3 milhão, recursos provenientes de sobra do orça
mento da Câmara deVereadores. Os projetos abrindo

.

crédito no orçamento e o que autoriza a subvenção
foram aprovados pelo plenário na terça-feira, com
nove votos favoráveis. A presidente da Casa, Natália
Petry (PSB), lembrou que em julho a Casa já havia re
passado R$ 600mil aos hospitais.

ETA"
A Prefeitura de Corupá inaugura ama -

.

nhã, às 10 horas, três bombas de captação
de água na Ponte do Borchardt, no Rio Ano
Bom. Em seguida, com previsão para as

10h30, será reinaugurada a ETA (Estação de
Tratamento de Água), onde ficava a antiga
Casan. Uma conquista a ser comemorada,
depois dos problemas de falta e água turva,
que levou a administração a decretarsitua

ção de emergência no sistema de abasteci
mento em março deste ano.

Mh'ins
A Coordenação do Programa Vereador Mirim

decidiu, em conjunto com a direção de algumas
escolas, abrir a participação para alunos da 6� sé
rie de Guaramirim. As inscrições vão até amanhã.
Os candidatos terão uma semana para fazer a sua

campanha, já que no próximo dia 30 acontecerá
a eleição. A diplomação dos eleitos será no dia 19
de dezembro. Até esta terça-feira, 32 candidatos
estavam inscritos.

tendia apresentar uma proposta na Câmara, mas
o assunto só pode ser legislado pela Assembleia.
Assim, a regra valeria para todo o Estado.

.

Para o vereador, esta seria a alternativa para mi
nimizar a demora nos atendimentos, já que os novos

cartórios prometidos para Iaraguá do Sul não se con�

cretizam. Desde a legislatura passada, Negherbon se

dedica à causa, com a garantia de que a cidade teria
dois novos tabelionatos e mais um cartório de regis
tro de imóveis. "Iaraguá do Sul, com 140mil habitan
tes, ter um cartório só é uma vergonha. Na iniciativa
privada tem concorrência, e quando se trata de um

serviço público não tem", criticou.

·Esporte -

Ao todo, aCâniara devolverá este ano trêsmilhões
do orçamento aos cofres da Prefeitura. Com parte
destes recursos, a presidente também cobrou do Exe
cutivo a apresentação de um projeto para reforma do
ginásio Arthur Müller. "Nossa solicitação é para que
seja feita amanutenção do telhado e da quadra, para
que no começo do ano os atletas encontrem condi

çõesmínimas para fazer os treinamentos".

. Urgência
Vereador Justino da Luz (PT) pediu a retirada

do regime de urgência no projeto do Executivo que
promove o reposicionamento da ponte projeta
da interligando os bairros Rau e Amizade, que
será construída na direção das ruas Anna Enke
e Vista Alegre. "Por se tratar de' assunto polêmi
co, que vai mexer no plano diretor, queremos
encontrar uma solução para este impasse junto
com a comunidade", disse.

. Encerro aqui minha atuação em O Correio do Povo, depois de
sete anos em que muito aprendi e também com a convicção de
ter contribuído pára tornar o jornal a referência que é. Agradeço a

toda a equipe pela oportunidade, pela parceira, e aos leitores, dei
xando para reflexão um texto do jornalista Ricardo Noblat.

. "Este é um dos mitos cultivados há mais de século: jor
nalista é imparcial. Ou tem obrigação de ser. Ninguém

- é

imparcial. Porque você é obrigado a fazer escolhas a todo
instante. E ao fazer toma partido. Quando destaco mais
uma notícia do que outrafaço urna escolha. Tomo partido.
Quando opino a respeito de qualquer coisa tomo partido.
Cobre-se do jornalista honestidade. Não posso inventar
nada. Não posso mentir. Não posso manipular fatos.

"

Mas posso errar - como qualquer um pode. E quando
erro devo admitir o erro e me desculpar por ele. Cobre
se do jornalista independência. Não posso omitir infor
mações ou subvertê-las para servir aos meus interesses
ou a interesses alheios. Se me limito a dar uma notícia
devo ser objetivo. Cabe aos leitores tirarem suas próprias
conclusões. Se comento uma notícia ou analiso um fato,
ofereço minhas próprias conclusões. Cabe aos leitores'

.

refletir a respeito, concordar, divergir ousemanter indi
ferente. Jornalista é um incômodo. E é assim que deve ser. .

Se não for não éjornalista': ,.

ÚJmaBVvod

�re/!f!rIe�.

(47) 2107-3900 Rua Epltácio Pessoa, n° 50, ao lado do Corpo de Bombeiros I Jaraguá do Sul/SC
.

� , t B I' .J ... J

FINANCEIRA
(4�) 2�07-3900��www.bvfinanceira.com.br

•
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CHARGE
,

e o 'e\CHO

DO LEITOR

Nem todo vermelho é vermelho
e nem todo azul é azul
uitos têm atribuído o

resultado da eleição
presidencial ao eleito
rado de Lula (e agora

de Dilma), que seria composto es

sencialmente por "nordestinos, de
menor instrução e

desinformados". Vá
rios mapas do Bra
sil foram tingidos
de vermelho e azul,
conforme as regiões
do país em que ven
ceram Dilma e Ser
ra. Vistos sem refle
xão, contudo, essas

análises da geogra
fia eleitoral podem
nos trazer um retrato enganoso da

eleição.
As análises apontam para a

existência de um Brasil dividi
do ao meio, separando o Sul
Sudeste rico, escolarizado e bem
desenvolvido, de um Norte-Nor
deste pobre, 'analfabeto e atra

sado. A consequência dessa ge
ografia das urnas é tautológica:
foram os pobres, que só pensam
no seu estômago, que elegeram
Dilma. Já os ricos, conscientes,
optaram por Serra.

Mas as cores pintadas nesse

mapa não refletem a aritmética
das urnas, apenas as premissas em
que essaanãlise eleitoral se baseia
e aquilo a que ela busca induzir: a

lógica preconceituosa. Com base
nos dados do Tribunal Superior
Eleitoral, verifica-se que nem todo
vermelho é vermelho e nem todo
azul é azul, e que não foi só o Nor
deste que elegeu Dilma, foi o Sul e

o Sudeste também.
Juntos RS, SC, PR, Sp, MG, ES e

RJ deram aDílma 29.807.76a su

frágios, ou seja, 50,34% do total de
votos válidos. Serra obteve nesses

Estados 29.403.649, isto é, 49,63%.
Os dados não dei
xam dúvidas: Dilma
foi eleita por todos
os brasileiros. Mes
mo se excluíssemos
os eleitores das regi
ões Norte e Nordes
te, Dilma teria sido
eleita presidente.
Portanto, é inaceitá
vel que muitos con

tinuem alimentando

"

"
discursos preconceituosos, pois
Dilma recebeu votos de todos os

extratos sociais e de todas as cida
des brasileiras.

Em Iaraguá do Sul, uma das
cidades mais desenvolvidas do
Estado, Dilma fez 50,31%, e Ser
ra 49,69%. No município, exis ..

tem em torno de 1,8 mil famílias
-cadastradas no programa Bolsa
Família. Seria desonesto creditar
a votação da candidata ao efeito
desse programa de renda míni
ma, assim como é desonesto se

parar o Brasil em duas cores.
Na escola aprendemos que' a

tabela de cores é muito mais com

plexa, rica e variada do que esta ge
ografia binária que nos apresentam
algumas análises. O Brasil, Santa
Catarina e Jaraguá do Sul são todas
as cores que nos levam à justiça so
cial, ao respeito e à igualdade.

MarcelSalomon, advogado

jeto de recuperação foi elaborado em parceria
com a Defesa Civil do município, que esta sema

na apresentou também um Plano de Emergên
cia para casos de desastre.

É muito importante que a Prefeitura se or

ganize para garantir que os

investimentos se tornem mes

mo realidade. As etapas de

elaboração de projetos, apre
sentações e defesas, foram
bem sucedidas, mas agora é

, necessária uma mobilização
maior ainda para que as me

lhorias realmente se efetivem.
Até hoje as obras previstas

no projeto de recuperação
das enchentes ainda não fo

ram totalmente finalizadas e demandam de
investimentos pesados, o que fica difícil sem
a parceria do governo federal. E a reconstru

ção foi promessa de Brasília e Florianópolis,
porém faltou mobilização do município para
cobrar o cumprimento.

EDrrORIAL

PAC 2
O

governo federal anunciou os investi
mentos aprovados no PAC 2 (Programa
de Aceleração do Crescimento). Para Ia
raguá do Sul, o montante liberado através

do programa pode chegar a R$ 28,22 milhões.

Algumas revisões nos proje
tos ainda precisam ser feitas
e o pacote de obras deve le
var de cinco a seis anos para
sair completamente do papel.
O início dos trabalhos está

agendado para 2011.
A maior fatia de recursos

\

previstos para cidade será. apli-
cado no programa Minha Casa,
Minha Vida, que vai privilegiar
a construção de imóveis às fa-
mílias' carentes. Também estão incluídos R$ 6
milhões para obras de recuperação das encostas.

Este mês, a enchente de .2008 completa dois
anos e ainda há muito que fazer para recuperar
as áreas destruídas e garantir a segurança dos
moradores que vivem perto dos morros. O pro-

DOLErrOR

Telecomunicacões
�

sem rumo

Apenas para
ilustrar: dos
mais de 5.500

municípios
brasileiros, ainda

hoje só 250
têm acesso aos

serviços de TV por
assinatura.

Mesmo se

excluíssemos
os eleitores das
regiões Norte e

Nordeste, Dilma
teria sido eleita
presidente.

diagnóstico é conhecido de todos: o Brasil
convive com gargalos estruturais, símbolos
de um atraso que, se nada for feito, resulta-

..... rá em franca desvantagem em relação aos

principais competidores globais do país, Refiro
me não somente aos entraves representados pela
alta carga tributária, precária educação, poupança
interna muito inferior às necessi-
dades de investimentos.

'

Além desses entraves, esta
mos coexistindo' há muito com

incertezas no que se refere às

políticas em uma área vital: a, de

telecomunicações. A ausência
de planejamento para este que é
um setor estratégico para o país
é intolerável, uma vez que come
ça a causar retrocesso no atual
estágio que conseguimos atingir
- estágio este, diga-se, resultado
da atuação das empresas priva
das na tividade.

Ocor ue, há anos, assisti-
mos a anúncios de planos para a atividade, to
dos revestidos dos nobres intuitos de universa- ,

lizar a telefonia ou de levar o acesso à internet
às populações mais carentes. Pois bem, na rea

lidade resta-nos constatar que, lamentavelmen
te, tais planos não passam de espasmos de um

planejamento que, efetivamente, faça avançar a
atividade aos patamares de que o país necessita.

Em outras palavras, as telecomunicações no'

Brasil navegam desgovernadas, à deriva, sem

um rumo claro a nortear o planejamento im

prescindível aos segmentos que, juntos, com
põem o setor, Apenas para ilustrar: dos mais de
5.500 municípios brasileiros, ainda hoje só 250
têm acesso aos serviços de TVpor assinatura.

Este cenário poderia ser outro, muito mais
ao encontro das necessidades e imperativos do

país. Nos Estados Unidos, criou
se um fundo, o Universal Service
Fund, cuja razão de ser é exata

mente a de universalizar as tele

comunicações.
No Brasil, ao contrário, as

empresas da área de teleco

municações não contam com

quaisquer subsídios ou incenti
vos fiscais. Apenas as prestado
ras de serviços da área recolhem
43% de impostos, soma que, em
10 anos, atingiu mais de R$ 300
bilhões. Além disso, há os fun
dos de recolhimento obrigatório
como Fust, Fistel e Funttel, que

já alcançam R$ 32 bilhões.
São recursos que, em tese, deveriam ser usa

dos para ampliar os serviços de telecomunica
ções. Mas, ao que tudo indica, navegaram sem

aportar no seu programado destino: a dissemi

nação das telecomunicações pela maior parcela
possível do território nacional.

"

"

VivienMelloSuruagy, engenheira
epresiáente do Sinstal
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RREI S

Justiçadetenninaentrega de caJ·tas
Depois de longo processo, Prefeitura terá que fazer levantamento de irregularidades nomunicípio
Os moradores do bairro
Nova Brasnia, mais
especificamente do início
da rua João Planischeck,
podem comemorar.

'

Dca
de seis famílias estavam

em receber correspondên
las desde fevereiro. Agora, o
anstorno promete acabar.

Depois de entrar com várias ações
contra os Correios, os moradores

conseguiram obter na justiça, atra-
vés do Ministério Público Federal
em caráter liminar, que o órgão
preste os serviços normalmente.

Além dos Correios, a proposta
foi contra a,União e o Município
de Jaraguá do Sul. Ficou agendada
parao dia 25 de janeiro de 2011 uma
audiência entre as partes. Até lá, a
Prefeitura deverá apresentar dados
estatísticos das residências e logra
douros da cidade que não atendem
às exigências daPortaria n° 311 / 198,
onde estão estabelecidas as leis da

entrega de correspondências.
De acordo com a moradora

Ivana Boettcher, após os mora

dores terem parado de receber as
cartas, eles entraram em conta
to com os Correios. A agência do
bairro Baependi informou que os

serviços foram suspensos porque
os endereços estavam incorretos.
"Meu marido mora aqui há mais
de 40 anos e nunca teve proble
mas. Não entendemos o motivo
desse transtorno agora e nos sen

timos na obrigação de entrar com
uma ação contra a empresa, para
que pudéssemos ter os direitos de
um cidadão", afirma.

As famílias que deixaram de
receber as cartas moram em duas
servidões da rua João Planischek,
que estão devidamente identifica
das com placas e as casas também
sãonumeradas. Por isso, oMPF sus

pendeu o pedido dos Correios, que
queriam que a servidão fosse oficia
lizada através de uma lei.

O resultado dessa ação é sinô
nimo de alívio para os moradores.
"Passamos por muitas coisas du
rante esse processo. Foram meses

indo atrás das nossas contas e car

tas. Algo que não precisávamos ter
passado, pois somos cidadãos, pa
gamos os impostos e trabalhamos.
É o nosso direito receber os servi

ços de um órgão público federal",
desabafa Ivana.

• Débora Cristina Kellner
deborak@ocorreiodopovo.colD.br

Ivana e as outras famílias terão a entrega normalizada graças à ação no Ministério Público Federal, serviço estava suspenso desde fevereiro

Representante dos Correios diz que endereços estavam incorretos

Jovens empreendedores se
reúnem para debater ideias

O Núcleo de Jovens Empre
endedores da Acijs (Associação
Empresarial de Iaraguá do Sul)
e Apevi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu) vão reunir os jovens em- ,

preendedores da cidade hoje e

amanhã com atividades gratuitas.
Hoje, às 19 horas, o 4° En

contro de Jovens Empreende
dores discutirá o tema "Gover

nança corporativa e sucessão

familíar", com palestra do em

presário André, Gaidzinski.

Após, será servido coquetel
para os convidados no Salão de
Eventos do Cejas.

Na sexta-feira, às 8 horas
acontecerá o 3° Debate Regional ,

do Núcleo de Jovens Empreen
dedores. A programação inicia
com um café de relacionamento
no Salão de Eventos do Cejas e

logo após um painel vai mostrar
uma retrospectiva empresarial
de 2010 e projeção para 2011,
com as participações de André
Gaidzinski, Ary Carlos Pradi,

Paulo César Chiodini, Otaviano
Pamplona e mediação do advo

gado Raphael Rocha Lopes.
Guilherme Vogel, coorde

nador do Núcleo de Jovens
Empreendedores, informa que
nesta edição o evento é direcio
nado somente a empresários,
buscando centrar o foco da pro
gramação para a gestão.

A atividade faz parte da co

memoração dos 11 anos. do
Núcleo de Jovens Empreende
dores. Os' interessados devem
fazer a inscrição pelo telefone
(47) 3275-7012 ou nucleos@
acijs.com.br.

,
,

i

!
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. Plural

Beatriz Sasse

Amanhã a Fuel Eventos promove a primeira sexta-feira sertaneja na
Zum Schlauch, é a Sexta Fuel Country. A atração musical fica por
conta de Nicolas &Michel. Cada cincomulheres que chegarem juntas
ganham um espumante. Elas também têm chance de adquirirem
ingresso com 50% de desconto na hora, basta enviar e-mail com nome

para contato@fueleventos.com.br até as 17h do dia da festa. Início
marcado para às 21 horas. Chegue cedo e evite filas..

Novo Pub
. E Jaraguá vai ganhar mais uma

casa noturna, é o Sacramentum Pub

que anuncia a inauguração para o

fim do mês de novembro. A promes
sa é de um lugar inusitado, ambiente
totalmente novo, trazendo um novo

conceito para a noite de Jaraguá. Esta-
,

rá localizado na rua IosefFontana, nO 41, no Centro, rua praticamente em
frente àPraçaÂngelo Piazera.Abriráde quarta a segunda-feira das 18 às 23
horas. As novidades podem ser acompanhadasno http://sacramentum
pub.blogspot.com ou seguindo nowww.twitter/sacramentumpub.

Playlist sob. medida
Quem curte rádios online tem agoramais uma opção O deepbeep, em

parceria com o ItaúUniclass, criou o db moods, umamaneira de oferecer
trilhas que acompanhem seuhumor e atividades diárias. São quinze cate
gorias desets com aproximadamente 60minutos de duração, atualizadas
quinzenalmente. Os playlists são bem ecléticos, variam dos anos 70,80 e

90 até pop, synthpop, rock e nacional. Todos os "moods" podem ser com

partilhados nas redes sociais ou inseridos em sites e blogs. O endereço é

www.deepbeep.com.br/itau-uniclass.

Marcha cristã
Ocorre neste sábado, a partir das 9 horas, a segunda edição daMarcha

para Jesus 2010. A saída e concentração será na PraçaÂngelo Piazera e o

percurso será nas principais ruas do centro de Jaraguá. O evento envolve
,

todas as igrejas cristãs e é um encontro especial para celebrar a fé com

orações ao ar livre e showsmusicais no encerramento do evento.
,

(47) 9617-1438 I joyce.titness@hotmail.cQna
�ua �.xpedíEjonári6 António Carlos Ferreira, 1620 1 Noya BraslJia J Jaraguá de SuItS.c

éia19

47 8433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br

twitter.comj beatrizsasse
flickr; beasasse

orkut Beatriz Sasse

Dupla joinvilense Nicolas & Michel é presença na Zum,
em noite promovida pela Fuel Eventos

DESPEDIDA COM ESTilO
A ChinaBird Produções anuncia sua despedida das produções na re

gião e fecha em grande estilo, trazendo para Iaraguá, no London Pun, nes
ta sexta-feira, a banda carioca Zander. Também na noite as bandas locais
South OfMind, Bedinis e Serotonina, Confira no "Programe-se" a venda
de ingressos e valores. Outras informaçõeswww.chinabird.com.br.

E por falar em
South OfMind,
que toca sexta

no London,:
a banda

disponibilizou
o novo EP

IIUnderThe
Rain" para

curtir e baixar
'

no MySpace.
Acessem: www.

myspace.com/
southofmind

Clique
o fotógrafo Fabiano Souza, o

Chan, oferece nova oportunida
de a interessados em aperfeiçoar
a técnica

c�curso
avançado de

foto-arte. Pt atividade ocorre de
19 a 21 de no rubro no Centro
Cultural da Scar. Para este curso

é preciso que os interessados te
nham conhecimento básico em

fotografia emáquina que possibi
lite os ajustes manuais de abertu
ra e de velocidade. O curso se des
tina a amadores e profissionais e

vai explorar o potencial criativo,
de maneira prática e dinâmica,
nas fotografias. As vagas são limi
tadas. O investimento é de R$ 250
à vista. Informações 3275-2477.

CONTATOS eOUTRASOPÇÕES
LONDON • 3055-OO651Ion�onjaragua.�om.br

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
FUEL· 8433-00831 fueleventos.combr

ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br
MADALENACHOPE,ECOZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584

CHOPERIA SALOON • 3373-1673

LlCORERIA FULL DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942

MOINHO DISCO· 9973-3866

JUMPCLUS· 9118-2001 1 jumpjaragua.com.br
ADEGA AIROSOMENEZES· 3370-0220

ZUM SCHLAUCH· 3376-4822

MOVING UP MUSICCLUB· 8856-8389
'

SEVEN CHOPERIA . 9951-4497 ou 9106-9982 -

MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br

MR. SEEF • 3275-2230 1 @mrbeefjar

LONDON PUS
ChinaBird Produções traz para,
Jaraguá Zánder (Rio de Janeiro)

e também South OfMind
(Guaramirim), Bedinis (Jaraguá)
e Serotonina (Jaraquâ). Ingressos

Antedpados: RS lO, com a

-organização/bahdas e na loja
Ponto Certo. Ingressos na Hora:

RS 15.

MOVING UP (Schroeder)
Meqa-show com Téo & Edu, mais
DJ Aãrian P, a partir das 22 horas.'
Elas entram de graça até meia
noite, após pagam RS 10, eles

p�gam RS 1 O.lngressos no Posto
Maiochi em Guaramirim, Posto
Mime em Scbroeder e Mime

(WEG 2) em Jaraguá.

ZUM SCHLAUCH
Sexta Fuel Country com show
de Nicolas & Michel. Ingressos:
RS 10 elas e RS 15 ,eles, a venda

,

no Mime (Reinaldo), Upper Man
eZum.

ESPAÇO DO OCA -

Shaw com The Seres e Porthos
Bar com início às 22 horas.

Entrada grátis.

BIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo: Couvert RS 3.,

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Shaw com Alex &Willian, mais
DJs residentes Alan e Alex, a

partir das 22 horas. Elas free até
23h30, após RS 10 e eles pagam

RS 15 (10 .lote).

CARAMBAS (Indaial)
Sky Beach e Carambas trazem

o gênio da produção e

embaixador da boa música
no Brasil, o uruguaio Gustavo
Bravetti. Ele esbanja charme
latino e sets ultraprofissionais
com uma técnica inovadora.
Ingressos em Jaraguá na

.

Licoreria.
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PE E VER

Prisão após 15meses de liberdade
Ex-delegada JuremaWulf e mais cinco réus tiveram prisão decretada pela Justiça
JARAGUÁ DO SUL crivã aposentada Dilva Dolzan e o

suspeito Lídio Ceppli foram levados

para o Presídio Regional.
Segundo informações da Polí

ciaMilitar de Iaraguá do Sul, Jure
ma estaria em BarraVelha quando
os mandados de prisão

_
começa

ram a ser cumpridos. Para evitar

flJentença
da juíza da Vara a detenção, ela se apresentou es

Criminal de Jaraguá do pontane�ente na Delegacia Re
Sul, Cândida Brugnolli, gional no início da tarde de ontem
ondenou nove pessoas e levada ao 14° Batalhão da Polícia

por envolvimento com os jogos de Militar, onde permanecia detida
azar. Entre os réus, Jurema e mais até o final da tarde de ontem.
cinco pessoas tiveram a prisão de- "Estamos aguardando um po
cretada pela Justiça. Os mandados sicionamento do Poder Judiciário
começaram a ser cumpridos pelo para saber quando ela transferida
Ministério Público e aPolíciaMilitar

_

. 'para outra unidade", comentou co

de Florianópolis às 5h30 de ontem. mandante interino do 14° Batalhão
Líder do jogo do bicho, JoséWo- da Polícia Militar, Rogério Vonk. Ele

dzinskypassoumal ao serdetido em não acredita que a ex-delegada seja
virtude de um problema de pressão transferida ao presídio jaraguaense.
alta e foi internado noHospital Iara- "Para própria segurança dela,
guá, onde permanecia até o fecha- seria mais prudente a detenção
mento desta edição. Os filhos dele, numa unidade, onde não houvesse
Vrnícius e EversonWodzinsky, a es- presos que ela já conhece", avaliou.

Uma decisão da Justiça
determinou que a ex
delegada regional Jurema
Wutffosse presa novamente.

RÉUS CONDENADOS ESTA SEMANA
l' Ação julgada em julho deste ano, Réus respondem em liberdade

PIERO RAGAZZI

Em cinco meses,
duas condenações
Entre todos os réus, a ex-de-

legada regional recebeu a con

denação -mais pesada: 11 anos,
dois meses e 20 dias de reclusão
em regime fechado por falsidade

ideológica, corrupção passiva,
prevaricação, advocacia admi
nistrativa e violação de sigilo. Em
julho, ela foi sentenciada a seis
anos e oito meses de reclusão em

regime fechado em outro proces
so que investiga os jogos de azar.

Oito suspeitos foram condenados,
mas eles estão respondendo em

liberdade. Ela também ficou pre
sa por nove meses, entre novem

bro de 2008 - quando a operação
foi deflagrada - e agosto de 2009.
Foram três meses detida em uma

cela do Deic de Florianópolis e ou

tros seis em um alojamento do 14°
Comandante Vonk vai até o alojamento onde-Jurema está detida Batalhão de Jaraguá.

."

para a data do pagamento;
• Decretar a perda do cargo público da ré

• SílVIO ANTÔNIO SUTIL DE OLIVEIRA
• �erente, era responsável pela montagem,
manutenção das máquinas, coleta de

apostas e pagamento dos prêmios .

• JUREMAWUlF (PRISÃO DECRETADA)
.

• Delegada regional de Jaraguá do Sul. Daria

informações privilegiadas aos suspeitos sobre
operações policiais em troca de dlnheiro e
teria deixado de combater o jogo e a

exploração de caça-níqueis.

PENAS
• Dez meses de prisão Simples;
• Um ano e seis meses de detenção
(regime semiaberto);

• Sete anos, cinco meses e três dias
de reclusão (regime fécnado):

• 96 dias-multa, como valor unitário do dia
multa fixado em 1/2 salário mínimo

ACUSAÇ()ES:
.

.

• Crime contra a economia popular,
formação de quadrilha

• ÉDIO NEI DOLZAN
• Filho de Dllva, teria intermediado
contatos entre a mãe e os bicheitós

ACUSAÇÃO:
• Corrupção passiva

q'ACUSAÇÕ�S:
i .' Falsidade ideológica, corrupção passiva,

prevaricação, advocacia administrativa,
violação de sigilo. ,

....................................................................................... '1., ••••••••••.

i,. EV6R$ON WODZINSKY' "(PRISÃO:DEÓRETÂDIÚ '

• Filho de Zeca, er� umdos
.,', ,

sub-chefes da organtzação.

... ", ,,' \

, •• lo. , • •• ..... -". " 1 _ ., .. J ... _.. .. f _ .... .. � ..... -
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PIERO RAGAZZI

PRAZO,
Encomendas de alevinos até sexta

NICíplOS
Inscrições abertas para congresso

Já estão abertas as inscrições para o 80 Congresso Catarinense de

Municípios, promovido pela Pecam (Federação Catarinense dos Muni

cípios) e Associações de Municípios de Santa Catarina. O evento ocorre

entre os dias 30 de novembro e ide dezembro no Centro de Convenções
- Centro Sul, em Plorianópolís,Vários palestrantes irão se revezar duran
te os três dias do evento, como o:governador eleito, Raimundo Colombo,
o coordenador geral do Ceconle procurador de Justiça do MP ISC, Rauli
no Jacó Brüning, e o senador eleito porMinas Gerais, Aécio Neves. Entre
os assuntos que serão abordados estão as finanças municipais, a gestão
'de pessoas e os serviços públicos de saúde. As inscrições são gratuitas,
limitadas e podem ser feitas pelo site www.egem.org.br.

NA PRÚXIMA SEMAN .

Encontro discutirá potencial do turismo
o lo Encontro do Turismo de Iaraguá do Sul acontece na

próxima quinta-feira, dia 25, às 18h30. A Iniciativa é do Núcleo
da Hospitalidade Acijs-Apevi e pretende reunir lideranças e

empresários do setor no Centro Empresarial. A participação é

gratuita, mas as vagas são limitadas e há necessidade de confir

mação e retirada de credencial. Informações e inscrições pelo
telefone (47) 3275-7012 e pelo e-mail nucleos@acijs.com.br.
Durante a programação, será apresentado o' roteiro cultural que
integra os "Caminhos de Jaraguá", valorizando as colonizações
alemã, italiana e húngara, os roteiros históricos, de aventura e

de compras na região.

GRATUITO

Organização de arquivos tem curso
A Fundação Cultural e o Conselho Municipal de Cultura pro

movem o Curso de Organização de Arquivos, com aulas amanhã,
das 19h às 22h, e sábado, dia 20, das 8h às 12h e das 14h às 17h,
no Arquivo Histórico (ruaWalter Marquardt, 1725). As vagas são
limitadas a 30 participantes. As inscrições são gratuitas e podem
ser efetuadas pelo e-mail arquivohistorico@jaraguadosul.com.br
ou pelo telefone (47) 3275-1300. O curso aborda noções básicas
de organização de arquivos e documentos, visando preservar as

informações históricas e comprobatórias. Este é o segundo dos
. quatro cursos voltados à área de patrimônio histórico documen
tal e imaterial programados para o mês de novembro.

Depois de ser prorrogado, o prazo para encomendas da Campanha de
Alevinos promovida pela Prefeitura jaraguaense encerra nesta sexta-feira,
dia 19. A informação é do coordenador da campanha, o engenheiro agrô
nomo Jackson Haroldo Schütz, lembrando que a iniciativa é destinada aos

piscicultores e aos produtores' rurais domunicípio. Os interessados devem
solicitar suas encomendas na Diretoria de Agricultura, pessoalmente ou

pelo telefone 2106-8114. Antes de realizar o pedido, o produtor pode pedir
orientação pelo telefone. Com a mudança do prazo de solicitação dos ale
vinos também fica alterada a data de entrega das encomendas, passando
para o dia 25 de novembro, das 9h às 11h30, no pavilhão "B" do Parque
Municipal de Eventos.

tI

Promoção Zero Grau Peugeot. Ar-condicionado de série grátis para toda a Linha Peugeot 207 - exc o para os veículos Peugeot 207 modelo x-Une, 3 f! 5 portas, que não possuem ar-condicionado de série, e para veículosde vendas diretas e de vendas WEB e taxa de 0% para a Linha Peugeot 307 H B e Sedan. Peugeot 20 H B XR 1AL Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$
36.900,00. Preço público promocional sugerido para venda à vista a partir de R$ 34.200,00, com R$ 2. Q,QQ_de desconto, relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4
portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 39.990,00. Preço público promqcional sugerido para vendei à vista a partir de R$ 37.290,00, com R$ 2.700,00 de desconto,relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 H B Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 52.800,00. Simulação
na Modalidade CDC - Crédito Direto ao Consumidor pelo Banco Peugeot, considerando o veículo acima e o preço público sugerido para venda 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 vista mais 24 parcelas mensais totais fixas de R$ 840,77, com vencimento da 1 a (primeira) parcela para 30 dias. Taxa de juros do contrato de 0% 0.0. e 0% a.m. O CET
(Custo Efetivo Total) da operação de financiamento é de 6,326% 0.0. e 0,5125% o.rn., com incidência de IOF de 3% 0.0. para Pessoa Física (o custo do IOF adicional de 0,38% está incluído no coeficiente). Valor total doveículo a prazo de R$ 54A98A8. Sujeito a aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem prévio aviso. Na linha 307 a condição de pagamento
em até 72 vezes e ou carência de 60 dias para o pagamento da primeira parcela está condicionada ao financiamento de 100% dovolor do bem e é mais uma opção na forma de pagamento do seu Peugeot OK,

pois são vantagens oferecidas por um banco parceiro das concessionárias Strasbourg. As mesmas vantagens não �ão acumulativas, quer dizer.: Você escolhe ou Taxa 0% a.m. de juros com entrada de 65% do valor do
bem, ou 72 vezes com financiamento de 100% do valor do veiculo ou opção de carência de 60 dias com financiamento de 100% do valor do veículo parapagamento da 1 a parcela do seu Peug�ot da Lin�a �07. Nalinha 207 o Ar-condicionado é grátis e as vantagens não são cumulativas, que dizer.: você tem a opção de fincnciornento em até 72 vezes com financ�am,e�to de 100% do valor �o bem e ou oPS90 de ca�encla ,de 60
dias com financiamento de 100% do valor do veículo para o pagamento da primeira parcela, vantagens oferecidas por um banco parceiro das concessrononos Strasbourg para a Linha 207. O Feirôo Espetaculo e uma

campanha das Concessionárias Strasbourg e é válido de 18/11 à 21/11 ou enquanto durarem os estoques. Estoque Nacional das Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1.AL Flex,.5 portas, pintura sólida,
ano/modelo 10/11 - 100 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 50 unidades; Peugeot 307 H B �resence 1

..
6L 16V Flex, 5 portas, p�ntura sólida, .a�o/model.? 10/11 -

60 unidades. Prazo de vigência da promoção para pedidos firmes fechados: entre 4/11/2010 e 3011112010 ou enquanto durarem os estoques. Na? cumulativa para outras promoçoes ..Para mais I�formaçoes �obre
preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes ou ligue para 0800 703 2424. Ouvidoria do Banco Peuqeot, ligue para 0800 7719090, e SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
do Banco Peugeot 0800 771 5575. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 1772.

*Jaroguá do Sul (47) 3274-1900
R. ReinaLdo Rau}_414
Seg a Sex, da:s :8h ,às '19h

Sábad'o, das 9h às 1 '7h

Blumenau (47) 3331-4500
Rep. Argentina} 2077
5,eg 'a :58X, Id,as 8h à's 11 '9h
S,áb '. Dom" das· 9h ,às 'l'7h

Brusque(47) 3355-4500
Praça Vicente Só} 7
S/eg Ia ':Se� '/d,�s 8h là:s 1�9h

Sáb e 00111,,'das !Ih às 17h

Itajaí (47) 3344-7000
Rodovia OsvaLdo Reis} 3200
Seg 'IG 's., ,d'as :Bh iI:s '19h

S/áb e 00111, Idas 9h ,às 17h

*Rio do Sul (47) 3522-0686
Rua AristiLiana Ra'mas}/1595
�5e:g (8 :5ex, ,d'a;s 8h làs '1'9h

:5ábad,o das '9h às l'7h

trasbourg
www.strosbourq.com.br PEUGEO'T
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Senhora, tia e dona. Ãh?

O
telefone tocou e eu atendi, mesmo sem

vontade de erguer-me de sofá. Achava
incrível o poder das pessoas de inter

romper o meu momento de descanso,
aquele reparador, que faz bem à cútis e ao cé
rebro. Tinha acabado de me deitar, estava frio
e o cobertor recém começava a esquentar.

Logo depois do "alô" inicial, eis uma voz
desconhecida, porém tão imponente quan
to talvez jamais tenha ouvido antes. Adorei!
Pena que o .homem dos lin
dos .sons tenha me chama
do de senhora já na primei
ra frase. Caramba, por um
acaso do destino eu tenho
cordas vocais envelhecidas

para tanto? Estou na flor da
idade, como diria meu avô.
Tenho apenas 30 anos! Ah, e recém comple
tados, não se esqueça desse detalhe!!!

Deveria ser intitulada de "senhorita", isso
sim, afinal não procriei, não amasiei-me e

nulas são as rugas instaladas nos cantos do
meu rosto. Ok, ok, ok, nulas não, poucas,
mínimas, escassas. Uma ou outra (micros
cópica!) inicia a vida acolhendo-se na mi
nha face. É tão mínima que o cabelo ainda
a cobre sem qualquer sacrifício. Mesmo as

sim, não acredito ser motivo para me cha
mar de senhora, não concorda?

Deve ter sido pura educação (ou falta dela)
de telemarketing e eu tento me convencer disso

,

a cada instante. O problema é uma outra lem

brança teimosa que não se apaga da memória.
Dias atrás um menino chutou uma bola de fu
tebol e ela me atingiu. Odiei a experiência de
ser nocauteada por aquela coisa redonda. Mas,
pior: o garoto sem noção do perigo me chamouI

/'

de tia! Ser-vergonha!!! Eu lá tenho cara de tia de

marmanjo!?Por favor! Não, né?! Isso é demais

paraminha cabeça em crise existencial.
Tenham dó, acabei de fazer aniversário

e isso nem sempre me' sugere algo bom. A

trigésima data de nascimento meu foi estra
nha. Senti nas costas, literalmente, o peso
dos 21, 22" 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 anos.

Parece que envelheci todos os dígitos secun
dários de uma vez só, num dia só. Lembro

dos 20 anos e a sensação
até foi semelhante, mas não
assim cruel, pelo menos,

ninguém me chamou. de

senhora, nem de tia. Fal
ta agora alguém colocar o

"prefixo"dona antes do meu
nome. Dona Clara Alcânta

ra! Deus me livre! Eu enlouqueço. Sou jovem
'

demais para isso e até' me aparecem algu
mas espinhas, vez ou outra.

Responda-me você: por que as pessoas
utilizam o senhora, o tia (quando não há este

parentesco) e o dona, heini São desnecessá
rios, oras! Eu voto pelo casual. Chamar - nos
emas apenas pelo nome dado por nossos que
ridos pais! É questão de educação e respeito a

eles, aliás. Os progenitores merecem ser lem
brados através do bom gosto da escolha.

Ahhh, recebi uma mensagem no celular,
vou ler.

- Oi gatinha! Vamos pro teatro hoje?
Nooooossa .. .isso sim é um ser de visão

aguçada! Vou me arrumar porque preciso de
um tempo para passar uma maquiagem no

rosto. Tchaaauuuu!

• kellyerdmann@gmail.com

LANÇAMENTOS

CLIC DO LEITOR

Esses quatro
filhotinhos foram
abandonados na
porta da casa de

Robson e Valeria. Mas
eles não podem ficar

, com os gatinhos. Que
tal prestar um ato de
solidariedade? Para
adotá-los, entre em
contato pelo telefone

(47) 9956-9984.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGuÁ DO ,SUL
• Cine Breithaupt 1
� Tropa de Elite 2 (Dub) (14h20, 16h40, 19h,
21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Red (Leg) (14h20, 17h, 19h3, 21h40

- todos os dias)

• Cine Garten 5
• Muita Calma Nessa Hora (Dub) (13h50, 16h30,
19h, 21h10 - todos os dias)

• Cine Garten 63D
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h40, 15h50

- todos os dias)
• Jogos Mortais: O Final (Leg) (18h10, 20h10,
22h10 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
· ° Último Mestre do Ar (Dub) (15h10, 17h10

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

- todos os dias)

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

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

- todos os dias)

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

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, 16h30, 19h30,
22h - todos os dias)

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

- todos os dias)
.

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

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

- todos os dias)
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (17h50, 19h40,
21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Jogos Mortais: ° Final (Leg) (14h30, 16h50,
21h50 - todos os dias)

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

• Cine Neumarkt 5
• Muita Calma Nessa Hora (Dub) (13h50, 16h40,
18h50, 21h10 - todos os dias)

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

- todos os dias)
• Eu e Meu Guarda-chuva (Dub) (14h10, 16h20

- todos os dias)

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

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

- todos os dias) .

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

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

- todos os dias)
'.0 Solteirão (Leg) (16h50, 21h20 - todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA

Aspásia conta para Mariquita que Solano saiu
de casa acompanhado de Estela. Solano e Estela

passeiam na praia. Beatriz pede para ver O imóvel
de Janaína e Bruno lhe mostra como chegar lá. Leni
ta tenta convencer,Tavinho a apoiá-Ia a ir embora do

Araguaia. Beatriz leva seus assistentes para conhecer

o lugar onde será o seu novo salão de beleza. Max sor
ri orgulhoso ao ver Manuela se entregar ao trabalho

para esquecer Solano. Aspásia diz que viu um velho
índio perto do cemitério. Mariquita aconselha Solano
a se afastar de Estela. Amélia chega à estalagem para
devolver o celular de Vitor. Ruriá repreende Estela por
ter passado a noite com Solano. Vitor e Amélia se bei

jam. Max vê o carro da esposa parado na estalagem
e vai até lá.

os enfermeiros para acalma-lo. Gerson resolve levar

Diana até o local onde viu André. Agostina descobre

que Dino foi levado da escola pelo pai. Agostina chega
com policiais na quitinete de Berilo. Jéssica chora por
causa de seu marido e manda Mimi cuidar de Olavi
nho. Fátima conta para Candê que vai se casar com

Sinval. Felícia confessa para a mãe que está confusa
entre Gerson e Totó. Diogo ameaça fazer mal a Totó e

Clara adverte o cantor para se afastar de seu marido.
Diana conversa com Laura sobre André e tenta disfar

çar seu sofrimento ao perguntar por Mauro. Clô e Ola

vo saem de casa para ir ao leilão da metalúrgica. Fred
diz ao investidor que precisa conseguir comprar todas
as ações. Fred e Olavo disputam as ações. Berilo se

disfarça e vai até a casa de Jéssica. Felícia chama Totó

para conversar sobre Gerson. Bete descobre que não é
mais a acionista majoritária da metalúrgica.

nTlTl
,

Edgar mente para Luísa e afirma que não preten
de impedir o casamento de Marcela. Giancarlo sugere

,\ue Marcela 'compre um vestido de noiva. Jacques re

cebe Marcela em seu ateliê. Luti vê Amanda paqueran
do Fabinho. Mabi refaz os croquis de Rony. Nicole fica
com ciúmes ao verChico fingindo que está namorando
Lourdes. Jaqueline percebe a tristeza de Marcela e fica

penalizada. Marcela fica pronta e, ao entrar no carro,
vê Edgar ao volante. Jacques espalha na imprensa a

notícia sobre o casamento do filho de Giancarlo. O se

gurança descobre que Marcela foi raptada e avisa a

Giancarlo. Suzana comenta com Ariclenes que a noiva

fugiu. Renato vê a imprensa em frente ao cartório e

alerta o pai. Edgar leva Marcela a uma capela e avisa

que eles vão se casar.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Nicolau manda Lincon fazer uma matéria sobre

o noivado dele com Arminda. Tito resolve seguir por
outrocarnlnho com Filomena, enquanto Newton e Iara
continuam a trilha depois do rapeI. Filó fica constrangi
da por não estar acompanhando o ritmo. Virgílio conta
a Clorís que o movimento da pousada ainda não é ide

al, mas já é alguma coisa e revela que já foi casado.
Lilian diz a Nicolau que não aguenta mais ser maltra
tada por ele. O senador a agarra na sala de Lincon.

Larissa fala para Arminda que ela e Beatriz vão dar
uma festa na fazenda em sua homenagem. Filomena
pisa em falso algumas vezes e Tito a ajuda. Filomena ,

e Tito chegam só à noite ao lugar onde vão acampar.
Querêncio confessa à Marisa e a Esculápio que está

preocupado com Filó, por ela ter ido fazer trilha. Pat�í-
PASSIONE cia e tincon realizam os preparativos para a viagem.
Stela se apavora com o estado de Danilo e chama Indisposta, Arminda não conseguejantar.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
Sua alegria será contagiante. Te

nha cuidado, porém, com alguém
do seu círculo social. Pode ter uma

decepção inesperada. Em compensação, a

vida amorosa conta com ótimas vibrações.
Neste momento, a iniciativa pode ser sua

sem nenhum problema.

TOURO
Não espere muito dos outros

nesta quinta. Bom momento para
exercer a sua autonomia' e indepen

dência. Discrição é a palavra de ordem, in

clusive, no campo afetivo. Chegou o momen

to de mudar algo em sua vida para restaurar

o equilíbrio.

GÊMEOS
De algum modo, você saberá cap

tar o desejo dos outros. Terá suces-

so em todos os tipos de acordo e ne

gociações, devendo ter cuidado especial com
falsas promessas. Se estiver interessado em

alguém, esta é a hora de fazer charme.

CÂNCER
O setor profissional ganha novo

impulso, por isso nada de pensar

pequeno. Evite pecar por ingenui
dade: fuja de riscos. Há sinal de vitória na

vida a dois. Tenha fé em seus dons naturais.

Momento bom para apostar em novos proje
tos em qualquer área da vida.

LEÃO
Há uma certa tensão entre as suas

prioridades e o que as pessoas

julgam importante. Cuidado para
não exigir demais dos outros. A noite favo
rece uma possível reconciliação amorosa. É
preciso fazer escolhas e arcar com as con

sequências.

"

VIRGEM
Bom dia para imprimir mais ritmo

I' e velocidade às atividades deste

dia. Porém, tente fugir de conflitos
e discussões. É tempo de aperfeiçoar as re

lações afetivas. Se está a fim alguém, vá à
luta. Se está com alguém, vale empreender
certo esforço.

"

/C;;;;;1lil1!!El!'l::l\LlBRA
Bom dia para dividir tarefas e in

cluir alguém nos seus planos. Você
estará mais convincente do que

nunca, mas desconfie de promessas de gra
na fácil. O amor vai deixar você nas nuvens.

Os resultados serão bons se forem pautados
pela I�galidade.

ESCORPIÃO
Nada vai cair do céu, mas ao que
tudo indica saberá como atrair os

recursos que precisa. Seja paciente
com pessoas carentes, principalmente da

farnflia. A dois, o clima é de aconchego! As
escolhas que fizer agora têm boas chances

de frutificar.

e
SAGITÁRIO .

Dedique-se a uma atividade com a

qual se identifique e o seu suces

so será absoluto! Tenha cuidado,
porém, com estranhos ou pessoas oportu
nistas. Precisamos aprender a dar tempo ao

tempo e perceber que tudo neste mundo é
transitório e passageiro.

CAPRICÓRNIO
Atividades que favoreçam a sua

privacidade serão as suas me

lhores opções de trabalho. Seja
realista com dinheiro. Hã sinal de grande
generosidade nas suas relações afetivas. Aja
com serenidade e poupe energia porque ne

nhuma calmaria dura para sempre.

AQUÁRIO
Nada como um dia atrás do ou

tro! Tudo o que estava parado
vai fluir com maior rapidez agora.

Não convém subestimar seus concorren- "

teso No amor, combine ousadia e sensi

bilidade! Não há vento contra para quem
decide tomar iniciativa.

PEIXES
O dia é ideal para fazer grandes
conquistas no campo profissional.
Use a abuse da sua intuição para

atrair o que deseja. O seu magnetismo vai

atrair como um ímã. Este é um momento de

introspecção, em que é importante se conec
tar mais com você.

. ,-
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Atores globais
estão juntos

Os atores Débora Bloch, 47 anos, e Sérgio Maro

ne, 29, podem' estar namorando, De acordo com a

coluna Diário da Fama, do jornal Diário de S.Paulo,
os dois acabaram de voltar de uma viagem a Nova
York. O casal estaria junto há pouco mais de um

mês. Débora já foi casada corn o chefe de cozinha
francês Olivier Anquier e Marone já foi namorado da
atriz Aline Moraes.

Comercial de cantora
é proibido na televisão
A propaganda do perfume Heat, de Beyoncé,

para a televisão foi considerada ousada demais

para ser vista por crianças e teve sua exib.ição proi-
" bida antes das 19h30 no Reino Unido. O vídeo mos

tra a cantora, de 29 anos, acariciando seus seios e

coxas usando um vestido com pouco pano. O órgão
regulador da propaganda do Reino Unido recebeu

quatorze queixas de espectadores que disseram
achar a publicidade ofensiva.

DIVIRTA-SE

Cinema
Duas amigas conversando:
- Ah, eu detesto ir aó cinema! - resmunga a pri

meira - Fica sempre um homem gordo bem do meu

lado. E você acredita que ele come toda minha pipo
ca e toma meu refrigerante?

- Ué, mas por que você não muda de lugar?
- Não posso ....Esse gordo folgado é meu marido!

,
\ ..... l" .. , , I., "J \ I

Glória Maria
acaba namoro

Por causa das filhas, que ela
adotou em junho do ano passa
do, Glória Maria está solteira.
Em entrevista a Marília Gabrie

la, no GNT, a jornalista disse

que agora todo o. seu tempo é

para as pequenas Maria e Laura.
"Eu estava namorando até dois
meses atrás, mas terminei por
causa das minhas filhas. Eu vol
tava cansada das viagens e não
tenho mais esta paciência para
namorado", diz ela.

Príncipe dá anel. de Diana
O príncipe William deu à namorada de longa data, Kate Middleton, um anel

de noivado que pertenceu a sua mãe, a princesa Diana. William, segundo na li

nha de sucessão ao trono britânico, ele deu o mesmo anel de noivado, com uma

espetacular safira azul rodeada de diamantes, que seu pai, o príncipe Charles,
entregou à Diana quando a pediu em casamento, em fevereiro de 1981. O anel,
criado pela joalheria Garrard, custou na época 28 mil libras (US$ 44 mil).

S"heronl
Menezes muda
sobrenome

A atriz Sheron Menezes tem uma

nova grafia em seu nome. Recorrendo
à nurnerologla, ela anexou mais uma

letra Z ao seu sobrenome, que passa
a ser Menezzes. Segundo a própria
atriz, foi uma forma de acrescentar

positividade para sua vida pessoal e
profissional. "Estou vivendo um mo

mento. bom e achei legal contribuir
com isso acrescentando mais uma

letra no meu nome", explicou.

SUIJOKU

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

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

quadrado de 3x3.
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CElESC

Serviços começam anormalizar
Falta de materiais e problemas namanutenção causaram apreensão na gerência regional
JARAGUÁ DO SUL

Postes remendados,
estoques vazios e

contratos com funcionários
terceirizados vencidos.

Finalmente,
as dificulda

des que assombraram o

escritório regional da Ce
lese (Centrais Elétricas de

Santa Catarina), este ano, come

çaram a ser resolvidas. Conforme
o gerente local da empresa, Luiz

Melro, a situação já não é tão ca

ótica quanto no mês de setem

bro, quando ele tornou pública a
.

falta de investimentos por parte
do Conselho de Administração
da concessionária. Na época, o

corte de R$ 108 milhões no orça
mento anual da empresa havia
refletido na execução de serviços
na microrregião. As manuten

ções nas redes tinham sido inter

rompidas e, caso algum transfor
mador queimasse, não existiam
substitutos disponíveis.

-

Agora, segundo Melro, os

consertos voltaram a aconte

cer. Nos próximos 15 dias, outra
licitação deve oficializar a em

preiteira que se responsabilizará
pelos ajustes de linhas vivas, ou

'0 CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 18 de novembro de 2010

seja, aquelas nas quais o forne
cimento não sofre interrupções.
Além disso, o acervo demateriais
da Celesc também está contabi
lízando reposições menos espo
rádicas. "As coisas estão devagar,
mas caininhando", resume.

Muitas pessoas nos
.

pedem ampliação de
carga, mas não estamos

podendo liberar.
LUIZMELRO, GERENTE
REGIONAL DA (ELES(

Apesar da melhoria, algumas
localidades de Jaraguá do Sul
ainda devem sofrer devido à si

tuação. De acordo com o gerente
regional, não existem percalços
referentes ao consumo. As subes

tações operaram normalmente,
inclusive, registrando folgas. No
entanto, a situação é inversa no

que se refere à distribuição. Se
nos anos anteriores eram im

plantados até 180 transformado- ,

res a cada doze meses, em 2010,
a média ficou abaixo da .metade.
Por isso, as ampliações de carga
não estão ocorrendo.

• Kelly Erdmann '

kelly@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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Poste na Avenida Waldemar Grubba é um dos que foram remendados por 'causa da baixa no estoque da Celesc

"Todo ano precisamos passar o chapéu", diz Orsi
oCorreio doPovo - Qualaprin-

.

cipal dificuldade enfrentada pelos
bombeirosvoluntários no país?

Ademir Orsi - Ê o reconheci
mento da atividade de bombeiro
voluntário. No Brasil, falta uma lei

.

que nos dê proteção no serviço.

OCP - Nos últimos anos, os vo
luntários tiveram de superar al

gumas tentativas demilitarização
de todas as corporações do Esta
do. Essa disputa, defínítivamente,
terminou?

Orsi - A situação está, aparente
mente, tranquila. Porém, estamos
tendo de nos defender de algumas
situações. Em Caçador, por exem
plo, lutamos contra uma ação de
inconstitucionalidade que corre na

Justiçá para acabar com o nosso

Centro deAtividadesTécnicas.

OCP - O apoio da população é
um dos diferenciais que garantem
a continuidade dos bombeiros vo
luntários?

Orsi - Sim. Temos urn apoio
muito forte da população, da im-

prensa e também dos governos
municipais. Esse apoio é apresen
tado como justificativa para o, tra

balho feito por nós. Nosso modelo
de gestão tem sido considerado urn

exemplo a ser seguido nos demais
.

Estados. As corporações de Santa
Catarina são referências nacionais,
pois possuem urna administração
participativa e transparente.

tido financeiramente?
Orsi - Com repasses mensais

das prefeituras, doações da comu

nidade e com uma verba anual en
caminhada pelo governo estadual.
Nossa luta é para que o Estado te

nha um valor estabelecido por lei.
Do contrário, todo ano precisamos
passar o chapéu, como diz a gíria.
Em 2010, as 35 corporações tiveram
de dividir R$ 2,5 milhões. Enquanto
isso, as cerca de 70militares recebe
ramR$ 100milhões.

Gonfederacão Nacional dos
�

Bombeiros elege Ademir Orsi
bombeiros militares. "Ê um incên
dio que nunca acaba", compara.
Nos últimos anos, por diversas ve
zes, o assunto foi discutido. No en
tanto, amobilização popular, bem
como o envolvimento da classe

política, continua garantindo a

continuidade do modelo. "Preci
samos defender o reconhecimen
tos ao nosso trabalho", enfatiza.

A partir da próxima sexta-feira,
o contador Ademir Orsi assume o

cargo de presidente da Confede

ração Nacional dos BombeirosVo
luntários. A eleição aconteceu no

início do mês durante assembleia
realizada em Ioinville.

Criada em 2008, a organiza
ção congrega todas as associações
existentes no 'território brasileiro.
Essas corporações estão instala
das em 12 Estados, entre eles San
taCatarina; RioGrande do Sul, São
Paulo e Rio de Janeiro. O grupo é
filiado à Organização de Bombei
rosAmericanos.Apesar de sediada
na capital da Argentina, Buenos

Aires, ela conta com a participação
de 42 países dasAméricas.

Segundo Orsi, são cerca de

quatro mil voluntários somen

te nos municípios catarinenses.
Mesmo assim, ainda restam mais
de 150 cidades não atendidas por
nenhuma categoria de socorris
tas. Por isso, ele critica a polêmica

Ademir Orsi integra adiretoria da corporação guaramireAse há dezanos. .i J .disputade espaço travada com os

OCP - De que maneira as cor

porações catarinenses têm seman-

Atualmente, Orsi (entrevista ao
lado) integra também a diretoria
estadual dos bombeiros voluntá
rios. Em Guaramirim, ele ocupou
a função de presidente ao longo
de cinco anos. Já na Confederação
Nacional, permanece à frente da
entidade .até2ll13 .... , " .•
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moagoncalves@netuno.com.br

__.........._..� �Moa Gonçalves
Partiu

s vezes uma tristeza, pontilhada de angústia, se apodera
de nós sem explicação alguma. É como se algo tivesse para
acontecer. Assim estávamos nos últimos dias, quando fo
mos surpreendidos com a notícia do falecimento do Sr. Ave

lino Alberton, pai da amiga Márcia Alberton, que nos deixou tristes,
-

com os olhos cheios de lágrimas. Ele partiu deixando um vazio na

família, em especial em seus filhos e netos, mergulhados em dor.
Descanse em paz!

...

NAS RODAS
• Dona da listamais poderoso da

área, Carmem Azevedo começa
nominar os privilegiados para
a festa de confraternização que
ela organiza em torno de Marcos
Pinheiro, dia l o de dezembro, na
praia de Penha. Com o aval de
Ronaldo Brito Faria.

• Aminha amiga Rúbia Torres,
da Kõnigs Bier, depois de curtir
aAlemanha junto com o marido
Ivan, o filho Dênnis e a nora

Tatiane - que já retornaram ao

Brasil-, continua na Europa.
Ela está aproveitando o passeio
para rever amigos na França.
Na bagagem vêm mil novidades

para contar.

• A loira bonitona, Jane Packer é
a nova e constante companhia
do gatão Kledson Oliveira. Os
dois estão em total sintonia e

circulando nos lugares da moda.

• O meu queridíssimo amigo,
José Carlos Iunckes, ainda
recebendo cumprimentos pela
idade nova dia 15. Mil vivas.

FOTOS MAURICIO HERMANN

o anfitrião, Fernando
Raboch com a esposa
Ariana, no coquetel

para a imprensa
no Kantan

Campeonato
de pênaltis
Hoje é o último dia para

se inscrever no 10 Campeo
nato de Pênaltis Masculino e

Feminino. O evento ocorre no
dia 20 de novembro, a partir
das nove horas, na Karlache.
O prêmio é de R$ 1 mil para
cada modalidade. A promo
ção é da Revista Nossa e tem

o apoio de O Correio do Povo,
Studio FM, Sport Brasil e Au
tomóveis Iaraguá Mais infor

mações no 3370-2900.

lado B
Meu computador surtou mais uma vez. O tradicional Bazar da

Karlache r:ão se�á em novembro, como a' gente registrou aqui. O
evento começa dia 4 de dezembro e vai até dia 11. Sorry!

Querida
Na condição de darling das

darlings da urbe sorriso, a que
ridíssima Marlise Heller, a Lica,
prepara' as bochechas, o bolo e a

cervejada para o dia 24. A turma

da CDL espalhou que vai invadir
a sua casa com o tradicional coro
de parabéns pra você. Quem
manda ser querida?!

Zum
Na sexta-feira, na Zum

Schlauch, a casa mais badalada
do momento, tem a presença da
excelente dupla sertaneja Nicola
& Michel. Vale conferir.

Ana Paula Marangoni, Nayara Zanotti e
Ariana Raboch, no lançamento da gastronomia
Internacional do Restaurànte Kantan, terça-feira

p ícíparã l)aâo, do ,i

10 Campeonato de Pênaltis
, Masculino e Peminíno de
Iaraguã;A Premíação é de
R$ 1 mil. Ligue no 3370-2900
eparticipe.

"

, '

• Quer participar do show
com a banda San Marino,
na faixa; no sábado, no
Amizade? Então acesse o

www.moagoncalves.com.
br (contato) e responda: Eu
quero ganhá! um ingresso. O,
sorteio será realizado na sexta"
dia 19, véspera da festa.

• Luciano Cassiano Dalpra é
outra figura que participará do
Campeonato de Pênaltis, na
Karlache.

Social 17

o empresário Otaviano e

Fabiana De Leon Pamplona
realizam mais um sonho.
Hoje, em Itajaí, a dupla faz o
lançamento do empreendimento
De Leon, com 25 andares, que
leva o sobrenome da esposa do

presidente do grupo
'

"
Os homens fariam
maiores coisas se

não julgassem tantas
coisas impossíveis.
LAMOIGNON DEMAlESHERBES

"

leitora' fiel
A leitora fiel de hoje é Patricia de
Souza Giosele. Além de ser leitora
assídua, ela suqeriu que a coluna .

desse dicas de bares, restaurantes
e similares das praias da orla

catarlnense, Valeu!

Dica de hoje
Curtir o Restaurante Butiá, na

orla de BarraVelha, considerado um
dosmelhores de Santa Catarina.

• Sexta-feira, às 19h30, ocorre
no Beira Rio o tradicional
Jantar Dançante da diretoria
do clube. Ingressos na
secretária.Valor: R$ 50 o casal.

• Rafael Rangel corta o bolo,
apaga velinhas e paga a festa
bem nesta quinta-feira.
Parabéns.

• Com essa, fui!

Carnaval
Pois é, além de samba, paixão, cerveja emulheres incríveis, o Car

naval de Jaraguá do Sul contará com um aditivo extra em 2011: uma
celebridade. Do tipo pernão e bundão. Segundo os escudeiros do

ch�fe �or?e, ela vem para a festa das festa�, mas a sua presença não
VaI se limitar aum camarote.Vai ter que sambarna rua da urbe. Será?
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Novo beneficio é avaliado
Defasagem leva-contribuinte a pagar até 800% mais de Imposto de Renda

Depois de quatro anos

de correção na tabela
do Imposto de Renda da
Pessoa Física (lRPF), o
benefício chegou ao fim.

Termina
este ano o com

promisso do governo de

repor parte das perdas
.

provocadas pela infla

ção na renda dos trabalhadores

que precisam acertar as contas

com o Leão. O Ministério da
. Fazenda, no entanto, já espera
pressão para que o benefício

seja prorrogado, pois, mesmo

diante de uma reposição entre

2007 e 2010, a defasagem da ta
bela ainda está em nada menos
de 64,1% frente a 1995, segundo
cálculos do Sindicato Nacional
dos Auditores da Receita Fede
ral (Sindifisco Nacional). Essa

defasagem faz com que o con

tribuinte pague até 800% a mais
de imposto do que pagaria caso

a tabela tivesse sido integral
mente corrigida desde 1995,
calcula o Sindifisco. E, se a ta

bela não for corrigida em. 2011,
o IR a pagar será ainda maior.

A correção da tabela do Im

posto de Renda será discutida

pela equipe' de transição e tem

como apelo a formação de uma.

agenda positiva para a presiden
te eleita Dilma Rousseff em seu

primeiro ano de mandato.

Segundo os técnicos da área
econômica, um novo benefício'
não está descartado, mas ainda

precisa ser amadurecido, pois

/ .

Correção da tabela do Imposto de Renda será discutida pela equipe de transição do novo governo

representa uma renúncia de re

ceitas num momento em que
se discute ajuste fiscal e em que
os gastos estão elevados. Quan
do aceitou corrigir a tabela em

4,5% ao ano entre 20Q7 e 2010, o

governo abriu mão de R$ 5,7 bi
lhões. Além disso, foram criadas
em 2008 duas novas alíquotas
para as pessoas físicas (7,5% e

22,5%), o que também represen
tou uma perda de arrecadação de
R$ 5 bilhões.

GOOGlE APOSTA NO NOVO NICHO DE MÊRCADO PARA FATURAR AINDA MAIS

Celular pode substituir cartões de crédito
O Google pretende voltar a

revolucionar. o mercado de ce

lulares, dessa vez incluindo um

sistema de pagamentos que
faça os aparelhos substituírem
os cartões de crédito. O novo

smartphone foi apresentado esta

semana na conferência Web 2.0,
que acontece anualmente em

São Francisco.

Representantes do Google
mostraram que a empresa está
trabalhando num chip sofisticado
e numa atualização para o siste
ma Android que incluirá a opção
de pagamentos. O nome do fabri-

cante do aparelho não foi revela
do. Vários sites especializados, no
entanto, especulám que o smar

tphone será batizado "Nexus S" e I

fabricado pela Samsung.
O Google apresentou o smar

tphone Nexus One com grande
pompa no início do ano, mas

parou de vendê-lo poucos me

ses depois, quando outros apa
relhos equipados c<?m o sistema
Android chegaram ao mercado.
A Samsung fabrica alguris desses

aparelhos; além do tablet Galaxy
Tab. O novo telefone, equipado
com a versão atualizada do An-

.droid, conhecida como "Ginger
bread", d ve chegar às lojas nas

próximas manas.

compatível. As transações se

rão completadas ao se tocar um

ponto físico, como um terminal
de pagamento ou outro objeto
codificado com as informações
necessárias. A empresa garante
que o chip será mais seguro que
as fitas magnéticas que carregam
informações pessoais nos atuais
cartões de crédito, o que foi re
cebido com otimismo ·pelas em
presas de pagamento.

'

O Google pretende criar parce
rias com empresas que processam
os pagamentos ao invés de se ex

pandir para esse mercado.

O aparelho terá um chip
"Near Field Communicatíon"

(NFC) que permitirá a transmis
são das informações de paga
mento em lojas com tecnologia

DIVULGAÇÃO

Líder do governo na

Câmara já atua como um

dos interlocutores da
presidente eleita

Divisão de
cargos cria
. '

Impasses
A presidente eleita, Dil

ma Rousseff, mandou abor
tar qualquer negociaçao
com os partidos aliados para
que cada um mantenha os

mesmos ministérios em seu

governo. A petista avisou a
'

interlocutores que não acei
tará essas imposições como

critério para repartir os car

gos da Esplanada. Ela disse

que seu poder de escolha
não pode ficar engessadope
las demandas da base, ainda
que, em alguns casos, o plei
to de manter as pastas seja
contemplado.

'

A determinação de Dilma
é uma clara reação ao "pacto
de não agressão" firmado en-:

tre PMDB, PR, Pp, PTB e PSC,
selado para ampliar seu po
der de barganha. Dilma não

"quer repetir a "fotografia" do
. atual governo, apesar do ca

rimbo da continuidade.
''A presidente eleita vai

montar o seu ministério e

cabe aos partidos da base
aliada darem sustentação a

isso. E todos nós vamos nos

colocar contrários a pressões
que dizem que tudo tem que
ficar como está", disse o líder
do governo na Câmara dos

Deputados, Cândido Vacca
rezza (PT-SP).

Dilma costuma dizer em
conversas privadas que 'aten
der a essa demanda significa
perder autonomia para de
finir sua própria equipe. A
ideia de manter intocados
os territórios hoje ocupados
partiu do PMDB, defensor da
tese de continuar com seis
ministérios sob sua tutela.
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Zona do Euro
Depois da operação de resgate da Grécia,

a "bola da vez" são a Irlanda e Portugal. Es
tes países estão com muitas dificuldades em

suas contas e a grande preocupação é que
contaminem todo o ambiente econômico
da comunidade europeia que está dando
os primeiros sinais de recuperação da cri
se. Muitas turbulências cambiais a caminho
com oscilações a cada notícia nova que chega.

Um Estado de
. excelência

Depois de muitos anos de traba
lho duro, Santa Catarina está prestes
a colher os frutos da luta pela sa

nidade animal. Os Estados Unidos
decidiram liberar a importação de
carne suína e bovina in natura cata
rinense. O efeito indireto dessa me
dida será a liberação por parte do

Japão e Coreia do Sul que seguem o

reconhecimento internacional dos
EUA. lima empresa muito benefi
ciada será a BRFoods, maior proces
sadora de aves e suínos.

As cifras do casamento
O casamento do príncipe William com

KateMiddleton no ano que vem pode resul
tar na injeção de 620 milhões de libras (US$
985 milhões) na economia britânica, afir
mam profissionais da consultoria de varejo
Verdict. A previsão surgiu um dia depois de
a Asda, segundamaior rede de supermerca
dos do Reino Unido, ter informado já estar

vendendo uma caneca de 5 libras (cerca
de US$ 8) para celebrar o noivado do her
deiro do trono. AVerdict estimou que o ca

sarnento poderá render de 12 a 18milhões
de libras em merchandising enquanto a

comercialização de produtos. relaciona
dos com a cerimônia poderia chegar a 26
milhões de libras, já o setor de alimentos

pode beneficiar-se em até 360 milhões de
libras. Nada mal.

Mercado Regional

Lourival Kàrsten

leilão do trem-bala
O leilão do trem-bala que ligará Campi

nas-São Paulo-Rio de Janeiro vai acontecer
em 29 de novembro por decisão de Dilma
Rousseff. Havia pedidos dos empresários
para que a data fosse adiada e, por isso, houve
o encontro na terça-feira entre a presidente
eleita e os integrantes do governo responsá
veis pelo leilão. Mesmo com as reclamações,
a decisão foi por manter a data prevista no

edital. As propostas serão entregues dia 29 e

o vencedor será conhecido 18 dias depois. A
obra, que tem um custo estimado de R$ 33,1
bilhões, despertou o interesse de Coreia do
Sul, China, Japão, Alemanha, Françae Espa
nha. O valormáximo da tarifa será de R$ 199

para o trecho entre Rio e São Paulo. A viagem
terá duração de 1 hora e 30 minutos. O trem

bala terá uma extensão de 511 km.

Ensinamento
,

IiNossas empresas serão melhores se nós também

pudermos sei melhores como pessoas". Esta frase é
da empresária Christiane Hufenüssler demonstrando
a importâncias das questões sociais nos negócios. Ela
está levando esta preocupação não só para sua empre
sa, mas também para as diversas entidades empresa
riais às quais tem dedicado parte de seu tempo.

LOTERIA
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Economia 19

AGRADECIMENTO E CONVITE

PARA O CULTO DE 7° DIA

A Família Enlutada de

Banco
do Brasil

A direção do Banco do Bra
sil confirma que já selecionou
seu alvo para aquisição nos

Estados Unidos. O objetivo de
clarado do banco é disputar a

preferência dos brasileiros re

sidentes nos EUA, mas também
é uma "ponta de lança" para se

posicionar no maior mercado
bancário do mundo. Enquanto
isso, no front interno o lucro do
BB no 3° trimestre do ano cres

ceu 32,7% em comparação com

igual período de 2009, chegan
do a R$ 2,625 bilhões.

lançamentos·
Carinhoso

A Carinhoso aproveitou o ca

lar da estação e as festas de Natal
e final de ano e preparou uma

coleção muito inspirada para o

público mirim. São motivos que
remetem às festas, mas também
exploram outras tendências uti
lizando brilhos, apliques e strass

nas peças voltadas para as me

ninas. Também são abordados
temas como o Rock Barroco e os

acessórios passam pelos bonés,
meias e faixas.

Erria Lemke Mathias
que faleceu no dia 31/10/10.

Ainda consternada com o seu falecimento,
-agradece aos bombeiros, o medico Cristovan, ao

grupo Oase Flox e o grupo apostolo Paulo, amigos
e familiares convidam para o culto em memória a

realizar-se no dia 21/11/10, às 9 horas na Igreja
Apostolo Paulo.

AVISO DE EXTRAVIO,DE
NOTAS FISCAIS

A empresa Sul Transportes
e Turismo Ltda ME, situada à
Rua, Madre Rosa Antonina Rud

nick, 648. Bairro Guarani-Mirim
_' Massaranduba-SC, CNPJ:
09.336.386/0001-81 e Inscrição.
Estadual: Isenta.Comunica o extra
vio de 6 blocos de notas fiscais, do
número 00001 'à 00150.

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* MALWEE

Os boatos

Faz
alguns meses que so

mos bombardeados com

os boatos sobre o futuro
do time da Malwee/Ci

medo Diariamente recebemos
e-mails ou somos abordados na

rua e questionados sobre o que
realmente vai acontecer com o

futsal jaraguaense. Decidimos
nos manter àmargem dos boatos
e publicar somente quando algo
concreto aparecesse. Ou quando
a empresa ou diretoria do time se

,

pronunciasse oficialmente sobre
o futuro dá equipe.

ANIVERSARIANTES

lBXtlm se (tOS ANOS)
- Oitavo colocado
na segunda divisão

portuguesa.

CA lUGANO (95 ANOS)
- Está na quinta
divisão do futebol

argentino.

�
sAn RMMUtmO EC (92
ANOS.) - Um dos mais
tradicionais clubes do

Amazonas.

•••
tO MAUAPA (66 ANOS)

- Está na segunda
divisão do firtebol

do Amapá.

PIERO RAGAZZI

Nossa posição
Depois de tanto diz-que-me-diz, sobre saída de fulano ou si

crano, fomos surpreendidos durante a transmissão da SporTV; na
primeira partida da final, da transferência de Lenísio para o Petró
polis. Além disso, mais uma vez foi cogitada a ida de Falcão parao
Santos (ele negou à reportagem). Então acho que passou da hora
da gentemostrar o que os bastidores tanto falam. E tudo anda no
campo da especulação, mas como há atémovimentação de torce
dor, temos de considerar que onde há fumaça, tem fogo. Pode não
acontecer nada disso o que vem se especulando. Mas, o torcedor,
que paga o ingresso e nunca deixou o time de lado, tem todo o

direito de saber o que está acontecendo.

,.APto a 'O

STJD entrou com recurso sobre a
decisão do tribunalem absolver o
América-AM pela escalação de um
jogador irregular contra ó Iec,

DIVULGAÇÃO

Eles têm Messi
Em um lance, no último minlko, Messi definiu

a vitória da Argentina por lxO em�o Brasil.
O time de Mano Menezes fez um bom primeiro
tempo, com bom toque de bola e só. O ataque com
Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Robinho prometia
isso, mas nerihum dos três é especialista na finali
zação. E foi exatamente isso que faltou: alguém para
colocar a bola para dentro. No segundo tempo, com
a saída de Higuaín e a entrada de Lavezzi, aArgenti
namelhorou consideravelmente e temMessi como o

craque que decide. Mano errou ao demorar em me

xer no ataque e, por isso, pagou o preço.

CATEGORIAS D BASE

Vôleimasculino
busca vaga na
final do Estadual
Marisol/FME disputa vaga na final
contra Santo Amaro do Imperatriz
JARAGUÁ DO SUL

A equipe de vôlei masculino
infantil Marisol/FM E inicia
amanhã 11 decisão do

,

Campeonato Estadual.'

os
comandados do técni

co Kadylac iniciam abri

ga com o time de Santo
Amaro da Imperatriz, na

sexta - feira, às 17h no ginásio da

Marisol, no primeiro jogo da se

mifinal. Os garotos ganharam
o direito' de decidir em Jaraguá
do Sul porque fizeram a melhor

campanha da competição, com
100% de aproveitamento.

A decisão se dará da seguin
te forma: Jaraguá enfrenta Santo
Amaro em melhor de três jogos
(além de sexta-feira, se enfren
tam sábado, ãsl-íh e, se precisar,
às 18h). A equipe que passar ga
rante vaga na final que aconte

ce no domingo" às 16h, em jogo
único. A disputa do terceiro lugar
também será no domingo; só que
às 14h. Na outra semifinal se en
frentam Blumenau e Itajaí, tam
bém em Jaraguá do Sul.

, Segundo o coordenador de vô
lei, Benhur Sperotto, possivelmen
te a equipe jaraguaense fará a final
com Blumenau.A expectativa é de
dar o troco nos blumenauenses

que venceram Jaraguá a final da
Olesc (Olimpíada Estudantil Ca

tarinense). "Eles são os favoritos.
Todas as etapas que dominamos,
eles estavam com jogadores na

seleção brasileira. Agora eles vêm
com tudo", previu o coordenador.

A entrada para acompanhar
os jogos é gratuita e a modalida
de espera o apoio da torcida para
conquistar o tricampeonato. Eles
já conquistaram o Estadual em
2006 e 2008.

ARQUIVO OCP

Marisol/FME está invicta
no Campeonato Estadual e
busca o tricampeonato

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BASTIDORES

Espe ações pipocam.
nesta reta final da Liga
Possíveis saídas de Lenísio e Falcão abrem boatos sobre o fim do time
JARAGUÁ DO SUL

A parceria entre a empresa
Malwee Malhas e o futsal
jaraguaense está mesmo

próxima do fim?

Antes,
durante e depoisda pri

meira decisão da Liga Fut

sal, na terça-feira, quando a

Malwee/Cimed empatou em

2x2 com a Copagril, muitos boatos vieram
à tona. Entre eles a ida de Lenísio para o

Petrópolis, a de Falcão e da comissão téc
nica da Malwee para o Santos e uma pos
sível despedida da empresa patrocinado
ra ainda no ano de 2010. A reportagem
do Jornal O Correio do Povo foi atrás da

resposta para estas perguntas.
O primeiro contato foi feito com o

diretor de futsal da equipe, Cacá Pava
nello. Ele disse que Lenísio tem o con

trato encerrado em dezembro de 2010 e

"está liberado para atuar aonde quiser".
O diretor se negou a responder aos ou
tros questionamentos, pois entende

que este não é o momento de tocar no

assunto, já que o time está às vésperas
de uma decisão da Liga Futsal. "Quarta
feira pela manhã dou uma entrevista e

falo o que vocês quiserem, agora não", se
limitou a dizer.

Sobre o possível fim daparceria en

tre a empresa e a equipe, a reportagem
entrou em contato por telefone com,o

gerente de marketing da Malwee Malhas,
Wilmar Raboch, que não confirmou, mas
também não negou os boatos. "Tudo o

que se fala, por enquanto, é especulação e

nós vamos ter um posicionamento oficial
dentro de alguns dias. Estamos vendo ain
da, pode levar uma semana ou dez dias,
mas vamos nos pronunciar na hora certá',
garantiu Raboch.

O gerente revelou que este comuni

cado, que será encaminhado para a im

prensa via assessoria, não está atrelado
à decisão da Liga, que será na próxima
terça-feira, 23, na Arena Jaraguá. "Não
estamos atrelando o comunicado à de

cisão, mas é bem provável que seja de

pois da' final. Mesmo porque tem muita

informação circulando, parte pode ser

verdade como também mentira. In-
'

dependente de qual será o posiciona
mento faremos um comunicado oficial.
Mesmo porqúe, se a Malwee não patro
cinar mais, isso não quer dizer que Q

time acabe, podem surgir outros patro
cinadores", acredita.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.col11.br
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"
Se a Malwee não
patrocinar mais,

isso não quer dizer
que o time acabe,

podem surgir outros
patrocinadores.

GERENTE DE MARKETING DA
MALWEE,WILMAR RABOCH

"
FOTOS ARQUIVO OCP

�---..."

Lenísio encerra contrato com a Malwee no fim deste ano e, segundo especulações, teria fechado com o Petrópolis, do Rio de Janeiro

GRUPO IRÁ CONFECCIONAR CARTAZES DE APOIO À PERMAN�NCIA DO TIME

Torcida organizada.se manifesta
Apesar de nada estar confirmado, aTIM

(Torcida Independente Malwee) organiza"
uma manifestação para a decisão da Liga
Futsal, terça-feira, naArena Jaraguá. Na co
munidade oficial do time em uma rede de
relacionamentos na internet, os torcedores
criaram um tópico para discutir as ações.

Segundo informações postadas no fó

rum, os torcedores levarão faixas de apoio. '

Entre as frases estão previstas: 110 sonho
não pode acabar", "Um sentimento sem ex

plicação" e "Iaraguá não cansa do Futsal".
Além das faixas, as já tradicionais bobinas
e o esqueleto com o caixão também estão

confirmadas para a grande festa da decisão.
O presidente da TIM, Marcelo Heide

mann, conta que procurou a diretoria da

equipe para ficara par da situação. "Não dei
xaram claro se vai acabar ou continuar. Acho

que estão fazendo muito sensacionalismo e

mistério. Naminha opinião aMalwee não vai
deixar acabarum projeto que deu certo. Sabe
mos que eles têm a intenção de reduzir os in-

, vestimentos,Acho que o time não acaba", opi-
nou. Segundo ele, esta é a hora dos torcedores , , ..

apoiaram o time independente do futuro. Torcida organizada pretende fazer uma grande festa na decisão da Liga Futsal
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Messi define o jogo
nosminutos finais
Brasil perde a primeira partida da eraMano Menezes
OOHA (CATAR)

A invencibilidade de Mano
Menezes à frente da
seleção brasileira durou
apenas três partidas.

uem foi capaz de mudar
essa história foi o talento
de Lionel Messi. Os brasí

....... leiros tiveram mais posse
ola e criaram mais chances

ao longo do amistoso de ontem,
em Doha, no Catar. O sistema
defensivo mais uma vez esteve

bem e segurou com firmeza o

-

ataque daArgentina.
Mas, aos 46 minutos do se

gundo tempo, uma arrancada

típica de Messi partindo da pon
ta-direita para o meio, acabou
com toda a cara de empate em

OxO que o jogo tinha até aquele
momento. O craque argentino
invadiu a área, bateu cruzado no
canto esquerdo do goleiro Victor
para impor ao Brasil a primeira
derrota sob o comando de seu

novo técnico.
"Foi uma pena, porque era um

momento em que as duas equipes
já estavam de certa forma pre
vendo o empate e se poupando",

admitiu David Luiz. O zagueiro la
mentou o lance e achou injusto o

resultado do jogo. 'Agora é hora de
levantar a cabeça, porque fizemos
uma excelente partida e tivemos
chances de vencer. Que sirva de

aprendizado para o futuro", sugeriu.
A derrota para os argentinos

foi a quarta partida da seleção
brasileira de Mano Menezes. Nos
três primeiros amistosos, a equi
pe havia derrotado Estados Uni
dós, Irã e Ucrânia. Foi também o

último jogo da equipe em 2010.
O próximo encontro está agen
dado para 9 de fevereiro de 2011,
diante da França, em Paris. .

DIVULGAÇÃOjCBF

Messi (esquerda) marco.u o gol da vitória aos 46 minutos do segundo tempo no amistoso diputado em Doha

APESAR DE TER MAIS POSSE DE BOLA, BRASil CRIOU POUCO

História mudou no segundo tempo
O Brasil fez um ótimo pri

meiro tempo, embora não te-'

nha conseguido o gol. Teve mais
posse de bola e envolveu o time

argentino. Foram duas chances .

claras de abrir o placar no pri
meiro tempo. Aos 18 minutos,
num chute no travessão de Da
niel Alves e, três minutos depois,
com Ronaldinho Gaúcho, . que
concluiu jogada de escanteio de
calcanhar e obrigou ROJ?ero a fa-

zer uma boa defesa.
A Argentina voltou para o se

gundo tempo marcando a saída'
de bola do Brasil. Lavezzi subs
tituiu Higuaín no intervalo e deu
mais velocidade pelo lado direi
to. Foi por ali que o jogador do
Napoli criou uma chance perigo
sa logo aos dez minutos: ele pas
sou por André Santos e cruzou,
Victor afastou. Pastore pegou o

.

rebote e chutou a bola contra a

defesa brasileira.

Quando tudo parecia de
cidido, já nos acréscimos,
Douglas perdeu uma bola no

meio-campo que resultou num

contra-ataque argentino. A bola

rapidamente chegou a Messi na

ponta-direita, e o argentino fez

aquilo que se tornou um hábito
nos últimos anos: invadiu a área
driblando adversários e concluiu
com perfeição.

Gol de Marcos Assuncão dá
.,:,

vantagem para o Palmeiras
GOIÂNIA

O Palmeiras está cada vez

mais perto da decisão da Copa
Sul-Americana. Ontem à noite, o
time de Luiz Felipe Scolari visitou
o Goiás em Goiânia, e voltou com
uma importante vitóriaporlxê no
primeiro confronto na semifinal
do torneio da Conmebol. Os times
se enfrentam novamente na pró
xima quarta, dia 24 de novembro,
no Pacaembu, para decidir quem
vai à final, e os paulistas precisam
apenas de um empate em casa.

A outra seInifinal será realiza
da entre LDU e Independíente,
que se enfrentam na partida de
ida hoje, em Quito. O vencedor da

Copa Sul-Americana garante vaga

à Copa Libertadores de 2011.
.

Nesta quarta, mais uma vez

o Palmeiras contou com o meio

campista Marcos Assunção para
obter sua vitória. O jogador mar
cou seu 10° jogo com a camisa
alviverde na temporada, igualan
do-se a Kleber comoo artilheiro.

Assunção deixou sua marca qua
tro vezes na Copa Sul-Americana,
sendo responsável por fazer 36,3%
dos gols da equipe no torneio.

Lutando contra o rebaixamen
to no Brasileirão, o Goiás até che

gou ao empate nominuto final da
partida. Otacílio Neto desviou a

bola de cabeça para as redes, mas
Everton Santos, em impedimento,
participou da jogada.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGuÁ DO SUL - sc

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontrá fnstaurada a licitação abaixo espe-
cificada:

.

• LICITAÇÃO N°: 182/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA E PÓ DE PEDRA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 18/11/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às
16:00 h
• DATA DAABERTURA: 01/12/2010 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino

Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicio
nais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

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

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do 'Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo espe
cificada:
• LICITAÇÃO NQ: 181/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO De CARÁTER CONTINU
ADO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRO-SANI"T:ÁRIA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 18/11/2010, das 8:00 h às 11:30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DAABERTURA: 02(12/2010 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino

Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicio
nais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
TOMADA DE .PREÇOS N° 175/2010

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para fornecimento e instalação de abrigos
de ponto de ônibus em área urbana no município de Jaraguá do Sul, em conformidade com

o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato. RE
GIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA
ENTREGAdos ENVELOPES: até as 09:00 horas do dia 06 de dezembro de 2010, no Setor de
Protocolo desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt nO 1.111 - Barra do Rio Molha
- Jaraquá do Sul - SC. ABERTURA dos ENVELOPES: 09:30 horas do dia 06 de dezembro
de 2010, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. DATAS e HORÁRIOS
PARA VISITA TÉCNICA: dias: 23/11/2010, 30/11/2010 e 03/12/2010 as 09:00 hs - Agendar
visita com EngO Wolney J. Buzzi, no telefone (47) 2106-8161 nos horários das 7:30 as 11:30
e das 13:00 as 17:00 hs. RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: O edital estará disponível na
Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos do Edital

(Projeto, Memorial e Planilha orçamentária), deverão ser retirados na Gerência de Licitações e
Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horário das 07:30
as 11 :30hs e das 13:00 as 17:00hs, mediante apresentação do recibo de pagamento de taxa de
R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos do Edital, deverá ser retirado no Se
tor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endereço acima. ORÇAMENTO ESTIMATIVO
DA OBRA: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos
poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelos e-mails transito@jaraguadosul.
com.br ou rose.compras@jaraguadosul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 12 de novembro de 2010.

CEcíLIA KONELL - Prefeita Municipal
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até

www.autoelite.com..br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. líder de vendas da região. BANCOVOWWAGIH

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

• Promoç�s válidas até 18/11/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para velados búlcos com pintura sólida. Frete InclUJO. Novo Gof 1.0 Total FIex, 4 portas, ano modelo 10/11, c6d. SUI1C4, comPr. promodonal � vista a
partir de R$28.990,OO. PromoçJo 'GPS em toda a linha zero quilOmetro" válido enquanto durarem os estoques ou até 18/11/2010. Modelo GPS: Navesador GPS Portátil H·SUster (H8N-431OP). Qualquer percentual de desconto anula aprtsellle�. Fotos
meramente lIustratlvas. www.lIW.rom.br. .,

.

PILULA ANTI-BARRIGA

Conheça também nosso

COMPOSTO ATIVADOR DO
BRONZEADO com

betacaroteno, urucum e

vitamina E. Uma fórmula
exclusiva para quem quer ter

um bronzeado perfeito e

duradouro sem ter que ficar
horas se expondo no sol.

A Farmácia de Manipulação EKILíBRIO traz para você
. fórmulas exclusivas para ajudar na perda de peso!!!

Ideal para quem quer queimar a gordura teimosa ao redor da cintura.
Possui ação diurética, redutora de depósito de celulite. Inibe o

apetite, causando a sensação de saciedade e assim diminuindo a

fome. Acelera o metabolismo auxilia na queima de gordura
localizada principalmente no abdõmem, diminuindo a

circunferência da cintura.
INDICAÇÕES:
'- Queima gordura.
- Eleva os níveis de energia.
- Aumenta o metabolismo.
- Tratamento da retenção de líquidos;
- Reduz significativamente a

circunferência abdominal

�\R� DE JARAGUA DO�\o� SU(
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológica's • Fitoterápicos

3371-8298 I 3371-6087 I Rua João Picolli 110, Centro I contato@farmaciaekilibrio.com.br

Na FARMÁCIA EKILIBRIO você encontra esta e outras fórmulas para emagrecer com saúde. Consulte nossa farmacêutica.

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

Até a véspera do Natal, lojas ampliam gradativamente o período de atendimento aos clientes
JARAGUÁ DO SUL

Inspirado pelo tradicional
corre-corre de fim de ano,
o comércio jaraguaense
vai estender o horário de
trabalho dos funcionários
'a partir de dezembro.

,.� calendário especial das

lojas é resultado de um

acordo local entre o sindi
..... cato patronal e a entidade

'que representa os empregados
do setor. A ampliação começa a

valerno próximo dia 1°. Segundo
o contrato, na primeira semana,
os estabelecimentos ficam aber
tos das 8h às 19h.

Na semana seguinte, os con
sumidores ganham uma hora a

mais dedicada às compras. Isso

porque, o comércio fecha so

mente às 20h. Entre os dias 13
e 17 e 20 e 23, o expediente será
encerrado apenas às 21h. De 27

a 30, ele volta a acontecer das

8h às 20h.
Nos sábados e nos domingos,

os clientes podem aproveitar a

folga para garantir os presentes
. de Natal, respectivamente, entre
as 8h e às 17h e das 16h às 20h.
Já na véspera da data comemo

rativa, os atendimentos ocorrem

das 8h às 13h. Em compensação,
nos dias 25 e 26, os trabalhado
res estarão dispensados das fun

ções' assim como da sexta-feira,
31, até o domingo, 2 de janeiro. O
acerto não inclui os supermerca
'dos instalados na cidade e nem o

Shopping Breithaupt. Eles pos
suem horário próprio.

,

Os empregadores . que não

cumprirem o ajuste serão pe
nalizados. Todas as empresas
também são obrigadas a pagar
adicional referente às horas
extras cumpridas, conceder in
tervalo para descanso, fornecer
almoço ou valor equivalente e

transporte.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

ESTABELECiMENTOS
MANTÊt\{AS

PORTAS FECHADAS
NOS DIAS 26,,26'
EENTRE31E2

• CALENDÁRIO
• De 1 a 3 de dezembro:
das 8h às 19h

� ,

t

l \
'

,
.�

I �.
1Ii\}

das 8h às 20h
• De 13 a 17 de 'dezembro:
das 8h às 21h "

• De 20 a 23 de dezembro:
das 8h às 21h

• Dia,24 de dezembro:

das 8h às 13h
• oe 27 a ,30 de dezembro:
das8h às f9h

�'. Sábados: das 8h às 17h
• Domingos: das 16h
às 20h

Comércio só volta a funcionar em horário normal depois do réveillon, programação especial inicia dia 10

Semáforo na rua BerthaWeege
será ligado na próxima semana

Mais sete dias. Esse' é o prazo do setor

de Trânsito da Prefeitura para o ligamento
do semáforo que fica na rua BerthaWeege,
uma das vias de acesso ao Parque Malwee,
na Barra do Rio Cerro. Quem passa pelo lo
cal frequentemente já percebeu que, apesar
de ter sido instalado na primeira quinzena
de setembro, o aparelho continua piscando.

Segundo o diretor de Trânsito, José Sch
rnitt, omotivo da demora não tem necessa

riamente relação com as ações do setor - a

mudança depende de uma camada de as

falto que ainda precisa ser colocadano local.
"Isso não é com a nossaSecretaria, é questão
do pessoal de Obras. Estamos aguardando
asfaltar, mas no máximo na próxima sema
na já deve estar pronto", afirma o diretor. Se-

gundo ele, o asfaltamento no local,dependia
do material para o asfalto, que não estava

disponível até agora.
A saída da rua lateral é consideradauma

área de conflito, motivo pelo qual as obras
são necessárias, assim como o semáforo.
"O problema ali é que estava dando mui
tos acidentes. Sempre avaliamos as ocor

rências, e colocar semáforo é sempre em

último caso, porque sabemos o transtorno

que dá", explica Zeca. Após a instalação e

antes do ligamento, o aparelho fica "pis
cando" por um curto período de tempo,
para que o motorista se acostume com a

nova parada. Nesse caso, como o semáforo
está piscando desde setembro, ele será liga
do assim que as obras forem concluídas.

EDUARDO MONTECINO

.
Semáforo
continua
piscando pelo
atraso na '

melhoria do
asfalto; que
deve ser feita
nos próximos

ddias: , � I i! I II .. ;. i

VENHA NOS
FAZER UMA
VISITA,
A' ,

·G(NI�r_
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

•

•
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OUTROS SUSPEITOS CONDENADOS

PELA JUSTiÇA *
,

• WALMIR LEHMERT ,
. .

.

I
' I

• Sócio e gerente da banca Quatro Trevos

IH
* Ação julgada em julho deste ano.

Réus respondem em liberdade.

I ',/ serníaberto po� exploração dojogo.do.�(cli1o. r,

• Multa de 43 dias-multa, no valor unitário
de 1/2 dosaJário r:nín)mO,xígente à �Hoca,

I. atualizado para a data de pagamento
,� ,

,

ACUSAÇÕES:
• Corrupção ativa, formação de quadrilha,

" ,',hl ,.'

crime. contra a economia popular,

exploração da jogo do bicho
,

!"'I I,h'/,'i
o',

I' 'I" I

........ " .o , o. ", .. � .o , � .,. ..

H
• Filho de Ade e sub-chefe da organização

,I f. ,'II/:'."":'!I 'I," 'í,' ti

ACUSAÇÕES:
• Corrupção ativa, formação de quadrilha"
crim� Contra a'economia pdpular,
exploração do jogo do bicho

CONDENAÇÕES
• CorrUpção ativa, formação de qua'dril�á,( "

exploração do jogo do bicho
,

' '�'

., ",LIi'
'

, i, i" '

PENA • Um ano, três meses e dez dias de
• Cinco anos e oito meses de reclusão,

• detenção em regime inicial aberto:

no regime inicial semiaberto por corrupção • Pagamento de 27 dias-multa, no valor

ativa �'fortnação de quadrilha; , 'unitárib de :1:/,5 do salário mínimo vigente à
• Nove meses de detenção por crime época dos fatos, corrigindo monetariamente

contra a economia popular; e oito meses de para a data do pagamento,

prisão em regime inicial semiaberto • Decretar a perda do cargo público do réu.
.

PlJr exploração do Jogo do bicho. =« ... ·····',"·,············: .... ······1······ .... ······'.····i
.. · ..

··�,
.. ;;···:,;.·;êl,;:i;:

• Multa fixada em 59 dias-mult8, 'no valor • AMOACY LUIZ EspíNDOLA
'

unitáde de 1j3 do salário ll1ínimo vigente à época. (PENASUBSTITUíDA POR PRESTI'Ç�O Dl;SERVIçO pOMUNITÁRIO)
':' '.;;1'

'.'

atualizado para a ocasião do pagamento da multa. • Funcionário comissionado da Prefeitura de

·'t·::�:·· ..�·M······::······�'�'·l·r(·�
.... ·· ..:····· .. ··,:r:·�::···;,·;,·····,,'�·..,··,' ti "GuargJj1irim, .�m� c�gido à Ci(etr�n daq,uJ:�le

• JUREMA WULF
.

município. Teria ajudado a acobertar o

ACUSAÇÕp:.. ", . ,'i" ':',
. I ,I :, esqllema d�)ogos çe azar;

,

• Corrupção passiva, violação do sigilo funcional
'

��������I pas�ii�/��'.!!iP:j�if!,W:lji'lit'!i:

'PENA
• Cindo ahos e oito meses de reclusão no regime
inicial semiaberto por corrupção ativa e

.,

formação de Quadrilha; I "

• Oito meses de prisão em regime inicial
, 'semiabert6 por e;x:�loraçãGl do jogo do lDi,cho..
.. Multa fixada em 43 dias-multa, no'valor unitário
'r.;,de 1JX.? sah��iG mfl:ümo, yig�nte�.�Roca",r
atualizado para a data de pagamento.

ACUSAÇÕES:
• Corrupção attva, formação de quadrilha,.

. exploração de jogd'�6 blcho "

'.

• Cinco anos e oito meses de reclusão no
.'

regihfe iniCiài: seMiabertopor corrupção',·
ativa e formação de quadrilha;

• Oito meses de reclusão no regime inicial
semiaberto por exploração do jogo do bicho. • ADILSON MACÁRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR

•. Multa fixadà em 43 dtas-mutta, no v�lor unitário . (PENA SUBSTlTuiDA,�QRPRES;rAçÃO DE$ERVIÇO COMUNITÁRIO)

de 1/3 do salário mínimo vigente à época, • Policial civil, atualmente é responsável pelo
, atualizado par? o pagamento. IML (Instituto Médico Legal). Teria repassado

• Dois anos e quatro meses de
; reclusão em-regime i,flidar'aberto.:

• Pagamento d� 14 dias-multa, no valor unitário de

1/5 do salário mínimo vigente à época dos fatos:
• Decretar a perda do cargo público do réu.

,�' Seis anos e ojto m�es de reclusão em
",i! '.. ·�I,' '. ;' ,

�: '!" ,

ir" "
'

.

regime inicial fechado por corrupção passiva;
• Um. ano, três meses e 16 dias de detenção

u 1\
, ")1," ,'Iii' ,.�i"l . :�i I

' i'" ,·'1
"

,J
'

J "

no regime inIcIai semiaoerto por '

violação do sigilo funcional.
" ""If
• Pagamento de 63 dlas-multa, no valor
unitário de 1/3 do salário. mínimo da época,
corri'glndo pâra a oeaslâo do pagamento

• Decretar a perda do cargo público da ré.

Segurança ,11

� � •• I'� ••••••••• r •••••••••••••••••••••••• ,�I•••............. � •••
'

•• ,
••.•�,••• �."I ••••/,.,:

........................................... ".,. 1' •••••••••••.•.••

• ABSOLVIDOS DAS ACUSAÇÕES
• Jair 8ell
• Lucíanl Maria Wodzinsky

I(! • Valdecir8alsanelli
• Walter Pinter
•. Claudir Odeli

PERA ÃO GA E OVE

Sem exoneraçãoporenquanto
Diretor-geral da Polícia Civil não acredita em afastamento antes do término da ação

dias como delegada cooperado
ra em Balneário Piçarras em no

vembro de 2009 e depois afasta

da pelo então delegado geral da
Polícia Civil, MaurfcíoEskudlark.

.

Na época, Eskudlark alegou que
o estatuto da corporação diz que
funcionários acusados de crime

contra a administração pública
não podem retornar ao cargo até

a sentença final.
"( ...) a ré em referência (Ju

rema) manifestou a intenção de
se aposentar, o que efetivamente
não veio a ocorrer. Além disso,
mesmo respondendo a este pro
cesso, foi designada para atuar

como delegada' cooperadora no

município de Balneário Piçar
ras, situação que somente foi
revertida pelos superiores hie

rárquicos diante da manifesta

indignação popular, que tomou

conhecimento'do fato através da

imprensa. Não bastasse, até hoje
não se tem notícias de que tenha
sofrido alguma punição admi
nistrativa".

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

Juízajustifica
as prisões

Na sentença, a juíza justifi
cou o pedido de prisão feita a

seis réus condenados na ação.
Segundo ela, as prisões foram
necessárias para "garantir a or
dem pública e a própria credi
bilidade da Justiça", por terem
sido condenados' a pena em

regime fechado e semiaberto.

Já os demais acusados pode
rão recorrer da sentença em li
berdade. Ontem, a reportagem
entrou em contato com os ad

vogados de Jurema, Hélio Ru

bens Brasil e Marcelo Galli San

tana' mas eles não retornaram

às ligações. Os advogados dos
demais acusados também não

foram localizados.

Em2009:
Jurema presta
depoimento, no
Fórum, sobre
jogos de azar

• Cinco anos e oito meses de reclusão no

regime if1jci�1 Sémiaberto,;por.corrup�ãÓ
ativa e formação de quadrilha; .

• Oito meses de prisão em regime inicial

JARAGUÁ DO SUL

Além do �umprimento da
pena em regime fechado,
a Justiça determinou a

perda do, cargo público
da ex-delegada. _

Apesar da condenação em

primeira instância, o delegado
geral da Polícia Civil, Ademir

Serafim, afirma que Jurema não

deve ser exonerada até que o

processo seja concluído. Segun
do ele, a ex-delegada continua

recebendo salários equivalentes
à função. "Esta é uma decisão

que cabe ao governador. Mas eu
acredito que os advogados dela

vão recorrer", disse. Serafim disse

que Jurema também responde a

um processo administrativo na

Corregedoria da PolíciaCivil, que
ainda não foi concluído.

Na sentença, a juíza Cândida
afirmou que os crimes trouxeram
"imensurável desprestígio à admi
nistração pública". Citou o fato .de

Jurema ter trabalhado durante 15

I
I
I,
'I'

"
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Moradores reivindicam segurança
Prefeitura deve implantar faixa de pedestre elevada até a próxima semana na BerthaWeege
JARAGUÁ DO SUL

O primordial para muitas
famnias, na escolha do
local onde morar, é a
segurança que a via
oferece.

é esse o direito que os mo

radores da rua BerthaWe

ege, na Barra do Rio Cer-
..... ro, estão reivindicando.
Luana Casanova já viu o muro do
vizinho ser reconstruído inúme
ras vezes - a última delas foi há
três semanas. Entretanto, no úl
timo domingo, 14 de novembro,
a obra foi inutilizada quando um
motorista, que teria adormecido
no volante, jogou um carro es

tacionado para dentro do muro

mais uma vez,· danificando até
mesmo o poste de Iuz que ficava
na calçada de entrada.

Martinês Bertoldi também

já está começando a considerar
a reconstrução do muro de sua

casa, no número 1561, um fato

corriqueiro. "Moro aqui desde que
nasci, há 58 anos. Os motoristas
reconstroem, mas sempre temos

que correr atrás. Da última vez,
nos disserani que ele estava em

coma, e descobrimos que estava

trabalhando", relata amoradora.·

ClairWeber passou a habitar
a casa n° 1631 hámenos tempo
nove anos -, mas o incômodo é o
mesmo de Martinês. "É difícil até
para sair da garagem, com a velo
cidade em que os carros passam.
Para levar as crianças para esco

la, então, nem se fala", reclama.
Segundo os moradores, uma

conversa com aPrefeitura em abril
desde ano acabou ficando sem

resposta, mas a reivindicação é

PREVISAo DO TEMPO

eHUVA E SOL
Mais nuvens e condições
de chuva pela manhã.
No decorrer do dia, a
instabilidade sé afasta
e o sol volta a aparecer.
Temperatura em

elevação.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 15°e
MÁX: 28°e

SEXTA

MíN: 13°e
MÁX: 31°e

SÁBADO
MíN: 13°e
MÁX: 300e

DOMINGO
MíN: 15°e
MÁX: 26°e

INSTABiLIDADE

Sexta-feira seca
.

e sábado chuvoso
Amanhã e no início do final de

semana o clima deve ser hetero

gêneo. A sexta-feira será marcada
com temperatura baixa ao ama

nhecer e tempo firme, com pre
sença de sol e ventos fracos. Já no
sábado a temperatura estará ele
vada, com possibilidade de chuva
entre a tarde e a noite.

Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso
Nublado

pela colocação de uma lombada
eletrônica e outras físicas no local.

Luana Casanova afirma que
fez o teste com o próprio carro,
e são cerca de 3 km de via reta
sem nenhum tipo de redutor de
velocidade. A falta de cautela e

atenção foi causa de 42 acidentes
de janeiro a agosto deste ano na

rua, que está em 14° lugar"na lista
das vias jaraguaenses onde mais
ocorrem acidentes, segundo da
dos da Polícia Militar.

O diretor de Trânsito de Iara
guá do Sul, José Schmitt, afirma
que a solução encontrada foi a co
locação de uma faixa de pedestre
elevada, com a mesma altura do .

meio-fio. "Isso vai educar o pesso
al a andar devagar. Colocaremos
como experiência, neste e em três
outros lugares com o mesmo pro
blema', explica Schmitt. As placas
de aviso, que são colocadas alguns
dias antes, devem ser implantadas
até o fim de semana.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

.

PRO· ÃO
índice uttravioleta·
fica mais perigoso
A partir de hoje, o índice de radia

ção ultravioleta fica gradativamente
mais alto. Se no extremo-Sul o índice

chega a 10, em uma escala de O a 14,
no resto do Estado a radiação chega ao

nível l l, ou "extremo". Em uma peque
na faixa no Norte de Santa Catarina, o
índice alcança nível12 de radiação Iuv.

EDUARDO MONTECINO

Moradores são unânimes lombada eletrônica é a única forma
diminuir os acidentes. Muro foi destruído no último domingo
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