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•

cmemas

HarryPotter e as

Relíquias daMorte é a

primeira parte da saga
final do bruxinho mais
conhecido nomundo.
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Defesa queran ar
�

o daGameOverpor
has no processo

Advogados da ex-delegada regional JuremaWulf devem impetrar
recurso no Tribunal de Justiça nos próximos dias. Defensores alegam

que provas obtidas peloMinistério Público são ilegais.
Página 23
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EDUARDO MONTECINO

DEBATENDO O FUTURO
Encontro de associações comerciais e industriais promove

discussão e novas ações para o setor, além de organizar movimento
em defesa das reformas necessárias no país.
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Crescem as opções
de cursos a distância
Na Uniasselvi, em Guaramirim, são
20 graduações nessa modalidade,

além das tradicionais, com
inscrições abertas para novos

alunos. Página 9

Durou apenas
uma semana

Pavimentação da Rota dos
Hotéis é paralisada novamente
após uma'semana de trabalho.
Prefeitura e Estado apresentam

versões diferentes para
o fato. Página 4

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Vida e morte de ��
m�Guimarães Rosa
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ocorreu apenas quatro dias depois de
Rosa tomar posse na Academia Brasi
leíra de Letras - tornando-se o tercei-
ro ocupante da cadeira 2, eleito em 6

de agosto de 1963 para substituir João
Neves da Fontoura. Ele havia sido re-

cebido pelo acadêmico Afonso Arinos
de Melo Franco.

o motivo de sua eleição, mais do
que o conjunto de seu trabalho, é a

obra prima "Grande Sertão: Veredas",
escrito em 1956. Os contos e roman
ces do médico e diplomata ambien
tam-se quase todos no chamado ser

tão brasileiro. O destaque da sua obra,
sobretudo, é a inovação da linguagem
- marcada! pela influência de falas

populares e regionais que, combina
dos com a educação erudita do autor,
acabou resultando em inúmeros vo

cábulos a partir de palavras arcaicas
e populares, invenções e intervenções

,

semânticas e sintáticas.
A literatura deGuimarãesRosa tem

algumas outras características funda
mentais, como o realismo mágico, li
berdades linguísticas e neologismos.
Ele é aclamado por inaugurar a me

tamorfose do regionalismo brasileiro

que o traria novamente, ao centro das
obras de ficção do país. Sua primeira'
obra lançada foi "Magna", dê' 1936 -

as mais conhecidas, além de "Grande
Sertão", são "Corpo de Baile", também
de 1956, e "Sagarana", de 1946.

Preparação
para o Natal
A decoração natalina da cidade é uma

tradição antiga em Iaraguá do Sul. .

Na semana de 7 a 13 de novembro de

1987, a capa do jornal foi reservada
para as notícias de final de ano:
o horário de natal do comércio já
havia sido decidido e a decoração
começava a ser implantada.

o CORREIO DO POVO •
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Na primeira invasão francesa, o

general e auxiliar de Napoleão, Ieand
Andoche Iunot, chega a Portugal com
modos luxuosos e de maneira tão

pomposa que acabou dando origem a

uma expressão - chegar ou sair de um
local ou situação

I(à francesa", Os ditos

populares, comuns em praticamente
todos os países, surgem de ocasiões

Os ditos populares
como essas e nem sempre é possível
identificar sua origem. Ainda assim,
alguns deles são conhecidos pelos es

tudiosos da língua portuguesa.
A expressão "gatos pingados", por

exemplo, é utilizada para referir-se a

uma suposta inferioridade numérica ou
institucional. O sentido é um pouco de

turpado, em relação à situação na qual

surgiu. A expressão remonta a uma tor

tura procedente do Japão que consistia
em pingar óleo fervente em pessoas ou
animais - especialmente gatos. Como o

suplício era utilizado esporadicamente,
pelo nível da crueldade, a expressão "gatos
pingados" passou seruma referênciaaum
pequeno número de pessoas, sem grande
importância para qualquer ocasião.

PELO MUNDO

19·�9

Tratado rejeitado
No dia 19 de novembro de 1933,

o Senado americano rejeita o Trata
do de Versalhes, que determinava os

termos de paz na Europa depois da
Primeira Guerra Mundial, e a Liga
das Nações. Na época, o Partido Re

publicano era maioria, fazendo com

que o Senado bloqueasse a ratifica

ção duas vezes.

1 m·l�

I
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Música magnética
Em 1933, no dia 19 de novembro, a

orquestra Filarmônica de Londres faz a

primeira gravação deum concerto em fita

magnética, durante uma apresentação na
Alemanha.A orquestra, formada em 1932

por SirThomas Beecham, fez seu primei
ro concerto no dia 7 de outubro de 1932,
no Queen s Hall. Hoje, é uma dasmaiores
orquestras do Reino Unido.

"1

Milésimo gol do rei
Neste mesmo dia, em 1960, Pelé

marca seu milésimo gol em uma vitó
ria do Santos por 2 a 1 contra o Vasco,
no Maracanã. Foi pelo Santos que ele se

tornou o mais jovem artilheiro do Cam

peonato Paulista, em 1957, quando ti
nha 17 anos. Em toda a carreira, Edison
Arantes do Nascimento disputou 1375

partidas de futebol, marcando 1284 gols.

Cabelos limpos
O primeiro tipo de detergente que se tornaria o atual xampu foi

produzido naAlemanha em 1890. Apenas depois da Primeira
GuerraMundial ele começou a ser oferecido comercialmente
como um produto para a limpeza dos cabelos.

ARQUIVO HISTÓRICO
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-F�IRA QUINTA-FEIRA
Romeo Piazera

Júnior, advogado
VidorDanich,
sociólogo

OAB deJaraguá
doSul

Jorge 8rognoli,
economista

Organização do turismo regional

É o primeiro degrau
para que omunicípio
forme roteiros que
valorizem os traços
deixados pelas
etnias que
colonizaram
a região.

No próximo dia 25 Iaraguã do Sul terá a oportu
nidade de discutir o turismo sob a perspectiva de

negócio e meio para o desenvolvimento da ativida
de de maneira profissional e alinhada aos princí
pios da sustentabílidade.

O 10 Encontro do Turismo faz parte do conjunto
de ações planejadas pelo grupo ges
tor do turismo formado pela Secre
taria da Indústria, Comércio e Turis
mo da Prefeitura de Jaraguá do Sul,'
Conselho Municipal de Turismo,
Gerência de Turismo da Secretaria
do Desenvolvimento Regional de

Iaraguá do Sul, Fundação Cultural,
Vale dos Encantos Convention &
Visitors Bureau e Núcleo da Hospi
talidade Acijs-Apevi.

Um dos objetivos do evento é

ampliar a divulgação do "Produto
Turístico de Jaraguá do Sul" para em-

presas, comunidade local e imprensa. Durante a

programação, será apresentado o roteiro cultural

que integra os "Caminhos de Iaraguá", valorizando
as colonizações alemã, italiana e húngara, os ro

teiros históricos, de aventura como voo livre e de
montanhismo, e de compras na região.

Aspecto importante a ressaltar neste projeto é o
fato de que os setores organizados buscam um en

tendimento sobre esta atividade importante para

a economia. Especialmente porque o Brasil vem

avançando postos importantes na escalamundial e
já aparece.corno o 130 destino de turistas de várias

regiões do planeta.
A iniciativa do Núcleo de Hospitalidade em in

tegrar as ações previstas no Projeto Empreender
Competitivo da Facisc - Federação
das Associações Comerciais e Indus
triais de Santa Catarina e da CACB
- Confederação das Associações Em
presariais do Brasil, pretende am

pliar o debate entre lideranças do
setor, empresários e a comunidade
em geral, para que Iaraguã do Sul e

região possam estar associadas ao

plano nacional de turismo regional.
É o primeiro degrau para que o

município forme roteiros que va

Iorízem os traços deixados pelas
etnias que colonizaram a região

(especialmente a alemã, húngara e italiana), pro
fissionalizando esta atividade, gerando emprego
e renda para as cidades que formam este eixo
cultural.Temos as condições necessárias para
fazer da região um pólo de atração. Há necessi
dade de amplo envolvimento de todos os setores
da sociedade e a otimização de recursos em pro
jetos. Que o Encontro de Turismo seja mais um

passo concreto nesta direção.

"

"
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Pastel é atração
de evento 'dia 20

A diretoria da ParóquiaApóstolo João, em con

junto com suas comunidades, Ilha da Figueira,
Apóstolos, Martim Lutero e Vila Nova, realizam
neste sábado a Noite do Pastel. O evento será na

comunidade Ilha da Figueira, em frente ao Posto

Pérola, a partir das 17h. O custo é de R$I,50 o pas
tel, com sabores de: carne, frango com' palmito,
banana e chocolate.

11)"'8,-, 1$,'"11
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Interdição da rua
São Miguel hoje

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos vai inter
ditar hoje, das 8h às 16h, a rua São Miguel, no bairro
Estrada Nova. A interdição aconteceria primeiramen
te nessa quinta-feira, dia 18, mas foi transferida. A
medida será necessária no trecho do entroncamento
com a ruaAffonso Nicoluzzi, no bairro Rau, parama

nutenção da passagem de nível da linha férrea.
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Brüderthal tem
baile sábado

A Sociedade Catarinense de Brüderthal, de
Guaramirim, promove nesse sábado, dia 20, tra
dicional Baile de Rei e Rainha. A programação
inicia às 13h30 com concentração dos sócios e

simpatizantes para busca das majestades, Alvi
no e Velanda Engelmann, às 15h. O baile inicia
às 22h30 com animação da Banda Canarinho,
de Blumenau.

AN�nJ�pu,�8

Cãominhada
dia 27 na praça

A Ajapra (Associação Jaraguaense Protetora
dos Animais) e parceiros promovem dia 27 de
novembro a Ia Cãominhada de Iaraguá do Sul.
No evento, que acontece na praça Ângelo Piaze

ra, a partir das 13h30, os participantes poderão
demonstrar o amor pelos animais, além de tirar
dúvidas e adquirir produtos do mundo pet,

Opinião 3

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira. nelson@ocorreiodopovo.com.br

O (:ounuo no I'O\Õ Editora: PatríciaMoraes • redacao@ocorreiodopovo.com.br
'"7{() 19. 20 i;!j' ;::- ProjetoGráfico e ProgramaçãoVisual: Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1946 e 2106-1916

Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932
Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Iaraguá do Sul- SC • Site: www.ocorreiodopovo.com.br

IMAGEM DO DIA
.'t:

EDUARDO MONTECINO
,

r'_

. ri

"

,

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),

:�
"

�
"

Apontamento: 162109/2010 Sacado: G.BEBER IND.COM.DE ALIM.LIDA ME Endereço: R FRANCISCO STINGHEN,
290 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-010 Credor: OESA COM E REPRES IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
5624477U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,32 - Vencimento: 19/10/2010

EDITALDE INTIMAÇÃO REPÚBLICAFEDERATIVADOBRASIL
ESTADODE SANTACATI\RINA Tabelionato do Município eComarca

de Jaraguá doSul- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589 •Telefone: (47)
3273-2390 • Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00hTabelionato Griesbach

Notas e Protesto

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

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

Apontamento: 162150/2010 Sacado: ALBERTOVALDECIRGLOVACKI Endereço: RUA ERWIN RUX 260 - RIO DA LUZ
JARAGUADO SUL-SC· CEP: 89264-600 Credor: BVFINANCEIRA S/A- CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 101644364 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.559,16 - Vencimento: 10/07/2008

Apontamento: 161442/20JO Sacado: ATAIDE PERES CAMACHO ME Endereço: RUA PADRE FRANCKEN 253 (CARI
NHO lANCH. - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-040 Credor: CHOCOLEITE INDUS1RIA DE AUMENTOS LIDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 23354-1-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1l0,62 - Vencimento: 27/10/2010

Apontamento: 161643/2010 Sacado: ClAUDINEI CESAR GIELOW Endereço: MARCOSVALDIRGIROLIA 141 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89260-150 Credor: JAVEL JARAGUAVEICULaS PECAS SERVICOS LT Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0133678005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ lll,93 - Vencimento: 29/10/2010

Apontamento: 162131/2010 Sacado: G.BEBER IND.COM.DE ALIM.ITDAME Endereço: R. FRANCISCO STINGHEN,
290 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-010 Credor: OESA COM E REPRES LIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
5622143U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 223,33 - Vencimento: 15/10/2010

Apontamento: 161669/2010 Sacado: GALETERIAAGUZZOUAGUZZOU IlDA Endereço:WAlTERMARQUARDT 630-
BARRARIOMOLHA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: ESCRITORIO CONTABILBUCHMANN SC IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2054 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 514,00 - Vencimento: 29/10/2010

Apontamento: 162226/2010 Sacado: JEFERSON EANA COMERCIO DE PECAS PARA Endereço: RUA REINaLDO RAU
327 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor:ALBATROSCOMERCIODECAPACHOS IlDAEPP Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 0000485066 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$150,00 - Vencimento: 18/1012010

Apontamento: 161984/2010 Sacado: JEFERSON TSCHOEKE Endereço: RUA JOSE NARLOCH 189 - SAO LUIS - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-790 Credor: BVFINANCEIRAS/A C.EI, Portador: - Espécie: CEI - N'Titulo: 131015683
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1'36,94 - Vencimento: 14/05/2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 162154/2010 Sacado: JOAO FRANCISCO VELOSO LUIZ Endereço: RUA MARECHAL F PEIXOTO 35 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-150 Credor: CEMEARCOM E REPR IlDA ex 113 Portador: - Espécie: DMI - WTitulo:
3632/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 336,69 - Vencimento: 31/10/2010

Apontamento: 162043/2010 Sacado: MEGAART SHaW LIDA-ME Endereço: JOSE PlCOW 44 - ESTRADA NOVA - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-350 Credor: SAULONEUMANN ECIAITDA Portador: ESQUADRIASBElLUNO IlDA
Espécie: DMI - N° Titulo: 40 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.800,00 - Vencimento: 31/10/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 161971/2010 Sacado: MENARETRANSPORTESUDAME Endereço: AVPREFEITOWALDEMARGRUB
BA 1425 - VIlA lAlAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-501 Credor: BOGO RECAPADORADE PNEUS IlDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo; 11301-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 351,�5 - Vencimento: 01/1lI201O
----_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 162151/2010 Sacado:RUBENSBERNARDESDECARVAlHO Endereço: RUAMA'ÍDGROSSO 29 - VIlA lENZI
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-290 Credor: BVFINANCEIRAS/A- CREDITO,FINANCIAMENTO EINVESTIMENTO Porta
dor: - Espécie: CEI- N°Titulo: 540134581- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.002,94 - Vencimento: 09/07/2006

Apontamento: 161921/2010 Sacado: VALMIR F ELIZIO Endereço: RADOLFO A EMMENDOERFER 1300 - BARRA DO
RIOMOLHA - Jaraguá do SulcSC - CEP: 89259-695 Credor: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTILUDA Porta
dor: - Espécie: DSI - N°Titulo: 04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ LOOO,OO - Vencimento: 29110/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 1911l/201O.
Jaraguádo Sul (SC), 19 de novembro de 2010,

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 13
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4 Política

JARAGUÁ DO SUL

As obras de asfaltamento
na Estrada Ribeirão
Grande do Norte,
conhecida como Rota dos

Hotéis, foram paralisadas,
ontem, mais uma vez.

Enquanto isso, Prefeitura e

Secretaria de Desenvolvimento

Regional divergem sobre os mo

tivos que levaram à paralisação.
O Estado afirma que há um pro
blema técnico, de ordem jurídi
ca' entre as partes, enquanto o

Executivo Municipal garante que
a questão é de ordem logística.

Segundo o secretário de De

senvolvimento Regional, Lio

Tironi, ocorreu um imbróglio
jurídico na parceria entre poder
Estadual eMunicipal, mas que já
está sendo resolvido. Pergunta
do sobre qual o problerna.Tironí
afirmou que não saberia respon
der. A diretora jurídica, da SDR,
Margir Hauffe, não quis falar so
bre o assunto com a reportagem
de O Correio do Povo.

Já na Secretaria de Obras .da
Prefeitura, a versão é que a para

lisação ocorrida ontem não está
relacionada a problemas jurídi
cos, e sim, logísticos. O diretor

de Obras, Alcides Donat, conta

.que a empresa que faz o serviço

O retorno do asfaltamento

da Estrada Ribeirão Grande do

Norte, a chamada Rota dos Ho

téis, durou uma semana. A obra,
iniciada na metade do ano, che

gou a ficar paralisada durante

um mês e as máquinas só retor

naram aos trabalhos na semana

passada, após reportagem de O

Correio do Povo.

Na ocasião, o secretário de
Desenvolvimento Regional, Lio

Tironi, e o diretor de Obras da

Prefeitura, Alcides Donat, afir

maram que tratava-se de proble
mas técnicos, mas não especifi
caram quais eram. A informação
não-oficial, que a pendência era

a não abertura de licitação por
parte da Prefeitura, foi descarta
da pelas autoridades.

O orçamento total da obra é

PIERO RAGAZZI
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Dinheiro do Badesc não pode ser usado na estrada mas prefeitura garante que pavimentação continuará.

OBRAS POR APENAS UMA SEMANA

ARQUIVO OCP

prietários dos hotéis da região,
pois o acesso aos estabelecimen

tos fica prejudicado principal
mente em dias de chuva.

R TA DOS HOTÉIS

Obraépa
Diretor de Obras da prefeitura promete retomar os trabalhos na semana que vem

Trabalhos estavam paralisados há um mês

na Rua JGS 331 precisou levar o

maquinário para outras obras, o

que causou a interrupção.
"Poí um problema momen

tâneo, que já está sendo re

solvido. Na próxima semana,

as máquinas devem voltar ao

trabalho no local (Rota dos Ho

téis)", afirma Donat.
Quanto à participação do go

verno estadual, Donat afirma que
houve sim, um problema técnico,
mas que envolve o convênio que
a Prefeitura firmou com o Badesc

para pavimentação.

"
A prefeitura irá bancar o

asfalto, e o Estado continua
parceiro com a liberação dos
R$ 2,5 milhões, que serão
usados em outras etapas.

ALCIDES DONAT,
DIRETOR DE OBRAS

"
"Nós íamos utilizar recursos

do convênio para o asfaltamento

da rata. Porém, soubemos que o

contrato não permite. Ficou de

cidido então, que a Prefeitura irá

bancar o asfalto, e o Estado con

tinua parceiro com a liberação
dos R$' 2,5 milhões, que serão

usados nas pontes e em outras

etapas do projeto da Rota dos

Hotéis", explica Donat.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

de R$ 4 milhões, sendo 'que R$
2,5 milhões provêm de uma par
ceria com o governo estadual,

que liberou os recursos a fundo

perdido. São seis quilômetros de

pavimentação asfáltica, sendo

que apenas dois quilômetros já
foram concluídos. O atraso já foi
motivo de reclamações dos pro-

Lio Tironi se limitou
em dizer que o

I roblema foi técnico

Contabilidade
Consultoria Empre ariaJ
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Por Fabian Lemos 2106.1917 I fabian1emos@ocorreiodopovo.com.br

Bom dia. Jaraguá!
Em 15 anos de profissão, fimaior parte deles cobrindo
a política, municipal, estadual e nacional- período
no qual também estive do outro lado do balcão,
como assessor -

, aprendi um pouco sobre a alma das

instituições públicas, inoculada pela ação de seus

agentes, os políticos, De um deles, captei a sua essência
teórica: política se faz para as pessoas.
Evidentemente que talmáxima não é avalizada pela

Regional
Os trêsprincipais partidos
da polialiança, DEM,
PMDB ePSDB, travam
umabatalha de bastidores

pela indicação do
secretário, ou secretária,
regional de Jaraguá do
Sul. Os tucanos querem
manutenção do espaço e
do titularLíoTironí, Niura
Demarchí não pode ser
esquecida.PeloDEM, o
nomemais lembrado é o
de Ivo KoneU, emboraCacá
Pavanello seja uma opção.

Acordo
No PMDB, o vereador Loli
Demathê ganha força.
Com o diferencial de que
tem a simpatia de setores
do DEM. No horizonte, a

'> possibilidade de Loli receber
o apoio de lideranças do
DEM como demonstração de
reconhecimento pela atuação
do vereador em momentos

difíceis para a Prefeitura.
E, claro, sinalizando para o

estreitamento de relações
com vistas a 2012, que está

logo ali. "Eu quero," diz Loli.
Outro peemedebista em
condições é Jaime Negherbon.

Radiogralia
A Prefeitura de Jaraguá do
Sul está preparando um
levantamento detalhado sobre
os serviços oferecidos e que
são "invisíveis" à maioria da

população. Um exemplo? De
janeiro da outubro de 2010, a
Secretaria de Obras atendeu
e resolveu 8.001 pedidos de
reparos, como tapa-buracos, e
pequenos serviços solicitados
pela população. Média de 800
atendimentos por mês. . I

conduta de determinados segmentos e atores políticos,
o que, felizmente, não é a regra geral. Sim, temos
bons políticos e boas políticas. Os fatos contrários a

esta afirmação servem como aprendizado e para o

amadurecimento da democracia. Imbuído deste espírito
é que passo a assinar, a partir de hoje, a coluna política
de O Correio do Povo. Sem dúvida, um grande desafio. O
Correio é fonte fidedigna de informação para a sociedade
doVale do Itapocu, além de ser o periódico mais antigo
do Estado. Sem dúvida, enriquece o currículo de qualquer

profissional. Chego ao jornal e à cidade trazendo na
bagagem, entre outras experiências, a titularidade da coluna
política do Jornal de SantaCatarina, de Blumenau, entre 2000
e 2004, a titularidade da coluna Informe Político doDiário
Catarinense, entre 2004 e 2007, além de reportagens especiais
nas diversas áreas do cotidiano catarinense. Nos últimos
dois anos, passei pela assessoria da presidência e da vice

presidência daAssembleia Legislativa, em Florianópolis.
Sempre aprendendo. E aqui não vai ser diferente. Por isso,
obrigado e bo� dia, Jaraguá do Sul.

DIVULGAÇÃO

odízio
Se depender do acordo firmado pelos
vereadores do G-8 de Iaragua, Ialme
Negherbon será o novo-presidente da
Câmara, A eleição estámarcada para
o dia 21 de dezembro, com votação
aberta. Natália Petry afirma que vota
cQ,nforme o combínado. �'

Mas
O vereador Isair Moser (PR) é candidato.
Contabiliza cinco votos, um do PSDB, dois do
DEM e um do pv, mais o dele próprio. Isair, um
dos que subscreveu o pacto, afirma que o acordo
não vai ser cumprido porque "foi mal feito e

prejudicou o PR e o pv, que ficaram sem mandato
(na presidência) enquanto o PSB e o PCdoB
ficaram com dois mandatos."

J _ J. _� _.� _d j.,

Previsão
Durante o auto de Natal,

quarta-feira, na IgrejaMatriz,
a prefeita Cecília Konell

declarou que "2010 foi um
ano difícil. Mas, em 2011

tudo vai melhorar."

Boa notícia
o ministro Paulo Bernardo
revelou, esta semana, que
a presidente eleita Dilma

Rousseffvai levar adiante as

microrreformas econômicas.
Entre elas, a desoneração da

folha de pagamento,
sonho de consumo de 11

em cada 10 empresários.

PINGA
FOGO
POSiÇÃO. O Ibope

divulgou ontem o ranking
,

dos governadores, baseado
nas pesquisas de opinião
do período eleitoral. Leonel

Pavan ficou em 17°.

FATIA· O PMDB

ocupará 40% damáquina
estadual. Das 36 regionais,

comandará 16. Se a eleição de
deputado estadual pesar na

definição domapa, Jaraguá do
Sul pode entrar na cota.

HUMOR· Isair Maser precisa
de mais um voto para

conseguir a presidência da
Câmara. "Vou pedir o voto
para o vereador Jaime, meu
ÇQ!WqIT�D.t� ,dir.�tQ''. AJ;ipÇOl,l.
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Educacão órfã
�

ACHO QUE. VAtS
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especialmente entre os brasileiros com mais

de 40 anos. Em 2009, segundo a Pnad, 14 mi

lhões de brasileiros não sabiam ler ou escre

ver. No Nordeste a situação é ainda mais crí

tica, cerca de 18,7% da população de 15 anos

oumais de idade não sabe ler ou escrever um

simples bilhete. No Sudeste, a taxa é de 5,5%
da população.

Na região, embora o pano
rama seja um pouco melhor do

que no resto do Brasil, ainda há
muito que fazer. Esta semana

foi marcada pelas matrículas

na rede municipal de ensino

em Jaraguá e o que se viu foram

pais varando a madrugada na fila para tentar

matricular os filhos em escolas melhores. Nas

creches, cerca de 600 crianças estão na fila de

espera. É preciso que os governantes assumam o

desafio de oferecer educação de qualidade para

todos, investindo pesado no setor e valorizando
os professores. Nenhuma outra medida será ca

paz de solucionar o problema.

A
universalização da educação básica

continua sendo apenas uma ambição
do país e uma meta de governo. A sé

rie histórica da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE) que reúne

dados coletados entre 1992 e 2009, divulgada
ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (Ipea), reafirma a ten

dência de evolução na escola

ridade média dos brasileiros.

Contudo, no período, apenas
a região Sudeste atingiu a meta

constitucional de oito anos de

estudo para cada cidadão com

15 anos ou mais de idade. A

média nacional encerrou 2009 em 7,5 anos. Uma

triste realidade para um país que cresce econo

micamente, mas que há décadas vem deixando

a educação de lado.
O analfabetismo é um dos obstáculos que

o país não tem conseguido superar com efici

ência. Apesar de ser decrescente no período
pesquisado, ele vem se mostrando resistente,

i
l
i.

I'
I
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Enconampe e a lei gerali
I·

Garro elétrico
por U$ 20 mil

ealizado duas vezes ao

ano, o Enconampe -

Congresso Catarinense

das Micro e Pequenas
Empresas - tem como objetivo
promover o debate sobre os an

seios e prioridades
do setor. Durante o

encontro, empresá
rio e dirigentes das

- associações trocam
informações, da
dos e boas práti
cas, para fortalecer

a causa da micro e

pequena empresa.
O debate estabe-

encaminhar propostas para de

bate. Entre os ganhos, destaca-se
o Projeto de Lei Complementar
591/2010 que está em trâmite no

Congresso Nacional, o qual visa
ampliar os benefícios e os limites

da Lei Geral.
O Enconampe

é importante por
que dá um norte, e
as ações tomadas

a partir dele ma

terializam o norte

proposto. No 39°

Enconampe que
acontece em Rio do

Sul de hoje a 21 de

novembro, o tema

será "Santa Catarina, desafios

das MPEs para os próximos qua
tro anos". Com esse tema, dese

ja-se dar continuidade ao deba

te iniciado durante a campanha
eleitoral, dessa vez com os elei

tos, para que a causa das Micro

e Pequenas Empresas possa fazer

parte da ação de governo, tanto

estadual como federal. Assim,
não só as Micro e Pequenas Em
presas, as associações que as re

presentam e a Fampesc serão os

agentes, mas a responsabilidade
pela criação de um ambiente

favorável de negócios para esse

segmento estratégico para o de

senvolvimento da economia do

país será de toda a sociedade.

" A
tecnologia dos carros elétricos se de
senvolve na mesma velocidade da ro

tação de seus motores. E não é apenas
com relação ao aperfeiçoamento das

baterias, a estrutura das cidades evoluem junta- .

mente com os carros. Nos Estados Unidos, uma
fortuna de dinheiro público e privado está sendo

investido para que residências,
prédios comerciais e locais pú-

. blicos se adequem parà receber,
já no final deste ano, os primei
ros carros elétricos produzidos
em grande escala.

Além disso, o governo federal
e os governos estaduais e empre
sas de geração de energia estão

trabalhando em conjunto para

que o mercado de veículos elé
tricos s' torne realidade o quan
to antes. é preciso mesmo agir
rápido, pois -Leaf da Nissan,
que chegará às concessioriárias

em dezembro próximo, já possui
20 mil encomendas e os pedidos
não param de chegar. Para reser
var um Leaf o consumidor deve

depositar apenas U$ 99.

Porém, não é apenas o valor de depósito que
agrada aos cdmpradores, o melhor são os incen

tivos de U$ 7.500 do governo federal, U$ 2.500

dos governos estaduais que adotaram a política
de incentivo ao carro elétrico (a exemplo do Ten
nessee e da Califórnia) mais U$ 3 mil oferecido

pela empresa de energia, no caso do proprietá
rio ter instalado em sua residência equipamento
de reabastecimento. Daí, com todos esses bene

fícios somados (U$ 13 mil), pode-se comprar o

Leaf porU$ 20mil. Continuando

assim, não vai demorar muito

para os veículos elétricos aboca

nharem boa parcela do mercado,
como pretende o governo norte

americano.

As estações de recarga que
estão sendo instaladas nas resi

dências servem a qualquer ve
ículo elétrico, o Chevrolet Volt

pode ser totalmente recarrega
do em 10 horas conectado em

uma tomada comum de 110v

ou em quatro horas por uma

estação 'de 240 volts. A Chevro

let anunciou- que irá oferecer

um sistema chamado "Voltec"
de 240 volts para as residências

por preço estimado entre U$
490 e U$1.475, dependendo dos requisitos elé
tricos de cada residência.

o debate
estabelecido
durante o

encontro gera
um manifesto de
reivindicações.

" "
lecido durante o

encontro gera um manifesto de

reivindicações, a partir do qual é
elaborado um plano de ação que
orientará o trabalho do Sistema

Fampesc durante o período que
se segue até a realização do pró
ximo Congresso.

De posse do manifesto ela

borado no congresso de Floria

nópolis, em março desse ano, a

Fampesc definiu várias estraté

gias, dentre as quais melhorias

na Lei geral das Micro e Peque
nas Empresas. Para que essas

melhorias se materializassem,
foi necessária a presença de re

presentantes do Sistema Fam

pese em cada reunião do Fórum
Nacional da Micro e Pequena
Empresa, em Brasília. Mais que
isso, foi necessário elaborar e

Continuando

assim,não
vai demorar
muito para os

veículos elétricos
abocanharem

boa parcela do
mercado, como

. pretendeo
governo norte-
americano.

"

EvaldoCosta, escritor, consultor, conferencista, professor
e diretordo Instituto das Concessionárias do Brasil

MárcioManoelda Silveira,
presidenteda Fampesc
) � � F r I � "
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Defesaafirma que
provas são ilegais
Advogados querem anular ação que condenou Jurema

JARAGUÁ DO SUL

A defesa de JuremaWulf
deve impetrar recurso

.

para anular a ação judicial
que a condenou.

_.... recurso de apelação' deve
ser encaminhado ao TJ /
SC (Tribunal de Justiça

...... de Santa Catarina) e vai

questionar a sentença de 11 anos

de prisão em regime fechado

decretado pela Vara Criminal de
Iaraguá do Sul. A decisão, publi
cada quarta-feira, também con

denou outros oito acusados de

envolvimento com os jogos de

azar, entre eles Iosé Wodzinsky,
conhecido como Zeca Bicheiro.

O advogado de defesa da ex

delegada regional, Marcelo Galli

Santana, afirma que a investigação
realizada pelo Ministério Público é

ilegal. Ele alega que provas obtidas

através de grampos telefônicos tive

rammais peso na decisão do que o

depoimento das testemunhas.
"Por dois anos a delegada teve o

telefone grampeado, o que constitui
uma invasão de privacidade. Tudo
o que ela falou está gravado, então,
por que transcreveram só alguns
trechos das conversas? As frases fo

ram tiradas de contexto e a interpre-

tação foi distorcida", garantiu.
Santana disse também que

nenhuma das testemunhas ou

vidas no processo afirmou que
a delegada teria envolvimento

com os jogos de azar e ques
tionou a atuação do Ministério

Público. "Quem tem a responsa
bilidade de investigar crimes é a

polícia, e não o MP", destacou.
O advogado deve ser intima

do oficialmente sobre a sentença
na próxima semana. A partir daí,
ele terá oito dias para entrar com

o recurso no TJ.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Ação pode
ser reaberta
sem grampos

Santana explica que, caso a

ação judicial seja anulada, o TJ

poderá reabrir processo sem as

provas que considerar ilegais, o
que poderia ser favorável à ex

delegada. Nos próximos dias, ele
também deve pedir um habeas

corpus para que Jurema volte a

responder em liberdade.

"Não faz sentido elapermanecer

presa depois que todas as testemu

nhas foram ouvidas. Durante todo

o período que a ação está transcor
rendo não ocorreu nenhum fato

novo, nenhuma ilicitude por par
te da delegada que justifique esta

conduta", ressaltou. Santana tam
bém aguarda a decisão do TJ sobre
recurso referente à outra ação jul
gada em julho, quando Jurema foi
condenada a seis anos de prisão
em regime fechado, mas ganhou
direito de recorrer em liberdade. Zeca Bicheiro está internado no Hospital Jaraguá, sob escolta policial

SEGUNDO JUíZA, PRISÕES DO ESTADO NÃO SÃO ADEQUADAS

Jurema permanece no alojamento
A ex-delegada Jurema Wulf

deve permanecer detida no alo

jamento do 14° Batalhão da Po

lícia Militar por tempo indeter

minado. "No Estado não existe

estabelecimentos adequados
para a prisão de autoridades pú
blicas e que possam garantir a

segurança dela neste momento",'

comentou a juíza da Vara Crimi- Bicheiro através de um exame

nal, Cândida Brugnolli. Ela afir- médico. Zeca passou mal du-
.

ma que, mesmo estando em um rante o cumprimento de man

alojamento, Jurema não recebe dado de prisão expedido pela
nenhum tipo de regalia e os ho- Justiça, na quarta-feira, e está

rários de visitas são controlados. internado no Hospital Iaraguã,
Nos próximos dias, a Justiça sob escolta policial. Ele foi con

também deve nomear um peri - denado a nove anos de prisão em

to para avaliar 'a' saúde' de Zeca
- -

'regime fechado.

Segurança 7

I
I
I Celulares, munição e drogas foram apreendidos na residência

-

Dupla que assaltou mercado
no bairro Amizade é detida

JARAGUÁ DO SUL
A Polícia Militar prendeu

dois suspeitos de participar
do assalto ao Mercado Con

telli, no bairro Amizade. Na .

terça - feira à tarde, o mercado

foi invadido por uma dupla de

assaltantes que levou R$ 1 mil

do caixa e fugiu em uma mo

tocicleta. Na localidade de São

João, eles se depararam com

uma viatura da Polícia Militar,
abandonaram a moto e se em

brenharam em ummatagal.
Ao procurá-los em uma

residência nas imediações, a

PM encontrou 12,5' gramas de

crack, munições e um homem

foragido da Justiça. Ricardo

Carvalho Lopes, de 22 anos,

estava com mandado de pri-
,
são em aberto pela Comarca

de Marechal Cândido Rondon

(PR) por homicídio. Já as dro

gas pertenciam a uma trafi

cante de 20 anos que estava na

casa e confessou o crime. Ela

também afirmou que a muni

ção era de um dos suspeitos
do assalto.

Os dois assaltantes, de 17

e 18 anos, foram localizados

logo depois, nos fundos de

uma casa da localidade. Na

delegacia, eles foram reco

nhecidos pela vítima do mer

cado e disseram que jogaram
a arma e o dinheiro no rio.

Presídio Regional recebe
dez tornozeleiras eletrônicas

JARAGUÁ DO SUL
Nesta semana, dez detentos

do Presídio de Iaraguá do Sul

que
.

estão no regime semia

berto ganharam tornozeleiras

eletrônicas. São oito homens e

duas mulheres que têm direito

de sair durante o dia para tra

balhar, mas devem retornar à

unidade às 18h.
Por enquanto, os equipa

mentos estão em fase de teste.

Em dezembro, a SSP (Secretaria
de Segurança Pública) deve ava

liar o sistema. Caso seja apro

vado, o governo do Estado irá

lançar licitação para a compra
dos aparelhos.

Se o preso sair do trajeto

habitual entre o local de tra

balho e o presídio, a tornoze

leira emitirá sinais sonoros de

alerta e a PolíciaMilitar poderá
recapturá-lo. De acordo com a

juíza Cândida Brugnolli, a de
sobediência poderá acarretar a

cassação do benefício do traba

lho externo pela Justiça, além da

regressão da pena do regime se

miaberto para o fechado.

O equipamento deve ser usa
do pelo detento 24 horas por dia

.

- inclusive quando ele dorme ou

toma banho - e recarregado na

tomada por duas horas diárias.

Em todo o Estado, os aparelhos
estão sendo testados por mais

de 100 presos.

,I
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JARAGUÁ DO SUL

Unir as lideranças e

associações empresariais.
para a troca de informações
sobre experiências e

projetos empregados em
diversas entidades.

sse é o principal objetivo
do Encontro Estadual de
ACIs (Associações Comer

.....ciais e Industriais) 2010 e

o 14° Encontro Estadual do Em

preender, que tiveram início on

tem na Acijs e acontecem parale
lamente até o meio-dia de hoje. A
programação, que inclui assuntos
relacionados às quatro áreas de

atuação da Facisc (Federação das

Associações Empresariais de San
ta Catarina) - representatividade,
melhoria do ambiente empresa
rial, fortalecimento e responsabili
dade social- foi segmentada para
atender desde presidentes das

empresas até agentes comerciais.
Entre os pontos principais do

evento está a entrega dos prêmios
do PIC (Programa de Incentivo

Comercial), uma iniciativa que
tem o objetivo de impulsionai' as
vendas das soluções. Para a sele

ção, são julgados fatores como a

conquista de clientes. No ranking

o CORREIO DO POVO •

2010,,0 primeiro colocado foi Ita

jaí, com 90.702 pontos, seguido
por Iaraguá do Sul (68.067 pontos)
e Joinville, com 53.508 pontos.

Uma das discussões também
envolve o Movimento Brasil Efi

ciente, que propõe uma mudança
de hábitos do poder público com

a reformulação fiscal e tributária,
garantindo ao país um "desenvol
vimento econômico sustentável,
consistente, constante e acelerado".
O roteiro de ação ressalta a possibi-.
lidade de conduzir o crescimento
e a geração de empregos à média
decenal de 6% ao ano, praticamente
dobrando a rendaper capita da po
pulação em 2020 - isso, desde que a
carga tributária caiapara patamares
de 30% do PIB ao fim da década

(hoje, o índice é de 40%).
"A gestão das empresas catari-

.

nenses é boa, não precisamos fa
zer reparo nenhum. O problema
é que somos tolhidos e ficamos
reféns do governo, que não tem

planejamento nenhum, principal
mente no longo prazo", ressalta o

presidente da Facisc, Alaor Tissot.
As 40 ações para comemorar o

aniversário da Federação, em ju
nho de ano que vem, também já
foram decididas e devem começar
a sair do papel já no início de 2011.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Tissotcritic�de gestão do setor público e cobrou mudanças

..��º���.��ç�º........................................................................................................................
d tro de tudo

HOJE· LOCAL�·CEJAS fique por en

no regiãO
• 8h30 às 13h - Encontro de Assessores Jurídicos da Facisc e ACls que ocontece

� 9h - Apresentação Case de Sucesso sobre Responsabilidade Social ,
d ovo

Lançamento do Programa IR - Iniciativa Responsável da Facisc @ocorre\O op

• 10h - Painel: Gestão de Entidades Empresariais
Facisc, Acijs de Jaraguá do Sul, AE de Maravilha e Acisbs de São Bento do Sul.
Medlador Osmar Vicentin, Coordenador Estadual do Programa Empreender

.

,

• 11h30 - Apresentação Movimento Brasil Eficiente com Carlos Rodolfo Schneider,
Presldente da.Associação Empresarial de Joinville

.

• 13h - Alni'pço' fl� Scar (Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul)

de .1arazuá do Sul
, 1i.,..J

Representantes das empresas se reúnem ainda hoje noCentro Empresarial

Segundo Freitas, comunicação social se direciona para a tecnologia

E PRESAS

Entidades defendemmudai)
Encontro de associações comerciais e industriais promove discussão sobre reformas necessárias

Discussões para
unificar o discurso

Ontem, o primeiro dia do jetivo incentivar' a reciclagem
encontro teve o objetivo de lan- tanto nas entidades quanto
çar as comemorações aos 40 na conduta civil, além de re

anos da Facisc e a segunda eta- gulamentar o manejo correto

pa do Projeto Voz Única, urna de produtos usados com alto
iniciativa que tem a intenção de potencial de contaminação.
unificar a voz do empresariado Um dos pontos principais é a

em tomo dasmesmas questões criação da "logística reversa"
e bandeiras, mostrando assim.�"

, que oQriga' distribuid,ores, ,veu-',";
as principais necessidades' do dedôres e fabricantes a recolhei'
Estado na ótica empresarial. as embalagens usadas.A regula-

lU�tea tar progt e
'"'

-jJ" ',pil, .. '�!.;'" ..

:. -. "

,

oi diviâido. em gmenros, vap
presidêntes e executivos parti- Os consultores ê empresá-
ciparam de uma assembleia de rios do Empreenderparticipa-
func\���ô.,do SindiGªt.9 das,' a �ess�;" e"J)�g:'
tid�des';Empresariats de san cios e agente erciais

Catarina e da apresentação da presentes no evento tiveram

"NovaLei de Política Nacio uma p e,�tra com fonoau-
deResíduos Sólidos"'; ,I, diólo MoniRâ: " 1111,

A lei, que foi sancionada no
dia 2 de agosto, tem como ob-

"
A gestão é boa.

. O problema é que
ficamos reféns do
governo, que não
tem planejamento

nenhum.
ALAOR TISSOT,

PRESIDENTE DA FACISC

"

Caminho da
modernidade

Uma das palestras, que acon
teceu às llh e lotou o auditório
da Acijs, foi a do coordenador re
gional daVivo em Santa Catarina,
Josué Freitas. Além de fazer um

balanço da empresa, que desde
,

2003, é a líder no mercado brasi
leiro de telecomunicações,com
mais de 57milhões de clientes no

país, sendo 1,6 milhão em Santa

Catarina, o coordenador ressal
tou a importância damobilidade
na área empresarial.

"Hoje, mais de 70% das pes
soas já têm o desejo de ter um

smartphone. Essa facilidade é a

principal ferramenta, que aliada
à mobilidade social é primordial
principalmente para empresas
que lidam com o público jovem",
explica Josué. Segundo o coor

denador, uma das principais
apostas para 2011 é intensificar o
investimento local e a populari
zação dos "tablets", computado
res pessoais em forma de pran
cheta acessado com o toque de
uma caneta especial.

Amanhã, o Encontro de As

sessores Jurídicos da Facisc e

ACls (Associações Comerciais e

Industriais) começa às 8h30, e

uma apresentação de um case

de sucesso sobre responsabili
dade social começa às 9h, jun
tamente com o lançamento do

Programa IR (Iniciativa Respon
sável) da Facisc.
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GUARAMIRIM

Aprendizagem,
protissionaUzação e'

o adequação aos horários.
Essas são três das ofertas
relacionadas à educação
superior não presencial.

f
....é você' se interessa pela
......modalidade, saiba que,

na microrregião, ainda há

_..,tempo de garantir uma

vaga no ensino superior a distân
cia. Na Uniasselvi, em Guarami-

\

rim, estão abertas as o inscrições
para 20 cursos. Segundo o diretor

da instituição, Gonter Bartel, exis
tem opções nas áreas de bachare
lado,' licenciatura e tecnológica e,

o independente da preferida pelos
alunos, todas seguem a legislação
do MEC (Ministério da Educação).

Na prática, essa consonância

significa que, uma vez por sema

na, os estudantes devem frequen
tar a sala de aula. Os encontros

com o professor servem ao escla
recimento de dúvidas, à sociali
zação de conhecimentos e, ainda,
aocumprimento do calendário de

avaliações.
Conforme o a coordenadora

Dagmar Hempkemaier, quem

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

adere a esta espécie de graduação
o

pode organizar a agenda de estu

dos. Porém, enganam-se aqueles
que acreditam em uma facilidade
maior .na obtenção do diploma
frente às disciplinas cumpridas de
maneira presencial. "O aluno pre
cisa; realmente, estudar", enfatiza.

Temos estudantes
formados na

modalidade a distância
ocupando cargos de
destaque na região.

GONTER BARTEL, o

DIRETOR DA UNIASSELVI

Atualmente, a Uníasselvi conta
com cerca de mil acadêmicos ma
triculados nos cursos a distância.
Em contrapartida, também já for
mou o mesmo número de profis
sionais nos últimos anos. Para se

inscrever, basta acessar a página
virtual www.uniasselvi.com.br. O
cadastramento tem o custo de R$
30. O processo seletivo segue até

janeiro, quando iniciam as aulas.
, As mensalidades de bacharelado
são fixadas em R$ 224. No caso da
licenciatura e da graduação tecno
lógica, o valor é de R$187.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

UN'IVERSIDADE

UniasseM: 20 opções de cursos
Instituição mantém abertos os cadastros para turmas damodalidade de ensino a distância

Geral 9

Inscrição para presenciais
terminam no domingo, 21 .

e Psicologia. Segundo Gonter
Bartel, diretor da universidade,
os concorrentes disputam cerca

de 600 vagas.

Além de oferecer turmas

na modalidade a distância, a
o

Uniasselvi também está com

inscrições. abertas para quem
escolheu se graduar em cursos

superiores tradicionais. Até

.dorníngo, os candidatos po
dem acessar a página virtual
da instituição e responder ao
questionário online, O resul
tado da prova será, divulgado
na próxima semana. Os apro
vados devem oficializar a ma-

trícula entre 29 de novembro e

3 de dezembro.
Para' o próximo semestre, a

entidade aceita acadêmicos in
teressados nas graduações em

Administração com habilitação
nas áreas de Comércio Exterior,
Finanças, Marketing e Recursos
Humanos. As outras opções são
Ciências Contábeis, Comunica
ção Social - Publicidade e Pro

paganda, Design - Moda, Di-
o

reito, Engenharia de ProduçãoDiretor e coo.r��na�or� destacam crescimento dos cursos a dlstãnda ,

Quando terminar"
,-

. �-

o curso terei o

diploma e também
a experiênda

na área.

Aluno da Uniasselvi desde
2008, Everton Werner, 19 anos,

aproveitou uma oportunidade
semelhante para adquirir os

conhecimentos necessários e

se tornar contador. Da sala de

aula; logo depois, veio também
a chance de colocar o aprendi
zado teórico em prática. Hoje,
ele exerce .a.profissão no escri
tório dos professores. "A facul-

o

dade abriu as portas para o tra

balho'" diz.
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I PEUGEOT

ASSISTANCE

Strasbourg

Respeite a sinalização de trânsito.
. www.peugeot�com.br

. o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 18 de novembro de 2010

IJ FÁBRICAI/lii. III.' NO BRASil PEuç EOTRECOMENDAToTAL

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900'
R. Reinoldo Rau, 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Promoçõo Zero Grau Peuqeot. Ar-condicionado de série grótis paro toda a Unha Peugeot 207 - exceto paro os veículos eugeot 207 modelo X-Une, 3 e 5 portas, que não possuem ar-condicionado de série, e poro veículos de vendas diretos e de vendas
WEB e taxa de 0% poro a linha Peugeot 307 HB e Sedan. Peugeot 207 HB XR lAl Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/m dela 10/11, Preço público sugerido paro vendo à visto o partir de: R$ 36.900,00. Preço publico prornocionot sugerido poro vendo à
visto o partir de R$ 34.200,00, com R$ 2.700,00 de desconto, relativo 00 valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. eugeot 207 Passion XR 1Al Flex, 4 portas, pintura sólido, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para vendo à vista o partir
de R$ 39.990,00. Preço público promocional sugerido para venda à visto o partir de R$ 37.290,00, com R$ 2.700,00 de d anta, relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeat 307 HB Presence 1.6l 16V Flex, 5 portas, pintura
sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para vendo à vista o partir de'R$ 52.800,00. Simulação no Modalidade CDC - !'édito Direto 00 Consumidor pelo Bonco Peugeot, considerando o veiculo ocimo e o preço público sugerido poro vendo Ó
visto o partir de R$ 52.800,00 paro todo Brasil, com frete incluso. Plano de 24 meses, sendo: entrada de R$ 34.320,00 (65%) a visto mais 24 parcelas mensais totais fixas de RS 840,77, com vencimento do 1" (primeira) parcelo poro 30 dias. Taxo de juros
do contrato de 0% 0.0. e 0% o.rn. O CET (Custo Efetivo Total) do operação de,financ.iomento � de 6,326% 0.0. e 0,5·125% o.rn., com incidência de IOF de 5% ô.o. poro Pessoa Física (o custo do IOF adicional de 0,38% está incluído no coeficiente). Valor
total do veículo o prazo de RS 54.498,48. Sujeito o oprovoç.ão de crédito. As condições acima poderão ser alterados se houver alterações significotivas no mercado financeirol sem prévio aviso, Na linho :307 o condição de pagamento em até 72 vezes e

ou carência de 60 dias paro o pagamento do primeiro parcelo está condícionada 00 financiamento de 100% dó vetor do bem e é mais urna opção no forma de pagamento CIO seu Peugeot OK, pois são vantagens oferecidos por um banco parceiro dos
concessionários Strosbourg. As mesmos vontagens nõo são acumulativas, quer dizer.: Você escolhe ou Taxo 0% o.m. de juros com entrada de 65% do valor do bem, ou 72 vezes com financiamento de 100% do valor do veiculo ou opçõo de carência de
60 dias com financiamento de 100% do valor do veículo poro pagamento do 1 a parcelo do seu Peugeot da linho 30'1. Na linha 207 o Ar-condicionado é grátis e as vantagens não sôo cumulativas, que dizer.: você tem o opção de financiamento em até 72
vezes com financiamento de 100% do valor do bem e ou opção de carência de 60 dias com financiamento de 100% do valor do veiculo para o pagamento da primeiro parcela, vantagens oferecidos por um banco parceiro dos concessionórios Strosbourg
poro a linho 207. O F(�irão Espetáculo é uma campanha dos Concessionórios Strasbourg e é vólido de 18/11 à 21/11 ou enquanto durarem os estoques. Estoque Nacional dos Concessionários Peugeot: Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 5 portas, pintura
sólida, ano/modelo 10/11 - 100 unidades; Peugeot 207 Passion XR lAl Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo lOfll - 50'unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6L J 6V Flex, 5 portos, pintura sólida, ano/modelo 10/11 " 60 unidades. Prazo de Vigência do
promoção poro pedidos 'firmes fechados: entre 4/11/2010 e 30/11/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo poro outras promoções. Poro mois informações sobre preços e condições especiois, consulte o Rede de Concessionórios Peugeot
participantes ou ligue para OBOO 703 2424. Ouvidoria do Banco Peugeot, ligue poro 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.

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

PEUGEOT
De Segunda a Sexta das 8h às 19h - Neste Sábado das 9h às 17h - www.strosbourg.com.br MOTION & EMOTlON

: _ l : L I ! '.! :: \ I '. fi'
J

I i t � .. ..'
lo' ••

J'.\'. ij� .u: t�f.. �'1 �.l
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IN. EI��rIV

Aprendendomais sobre o campo
Com reforma de unidade desativada há quatro anos, a Escola Rural abre novas turmas

GUARAMIRIM

. Os primeiros trabalhos
para ampliar o projeto
voltado aos filhos
dos agricultores de
Guaramirim já começaram.

epois de quatros anos

desativada, a unidade de
ensino municipal Isola-

..."'" da Poço Grande I pas
sa por uma reforma completa
para atender os interessados em

aprender a lidar com as ativida
des agrícolas e administrativas
das propriedades rurais. Ali, na
Estrada Poço Grande, a Esco

la Rural de Formação de Agro
empreendedores do Futuro vai

oportunizar aulas gratuitas a

partir de 2011.
a secretário' de Agricultura,

Valdmeiro Dalprá, explica que as

novas turmas para curso profissio
nalizante estavam previstas para
iniciar nesse mês, no entanto a

falta de orçamento impossibilitou
o término das obras. Cerca de R$
12 mil foram investidos e ainda

podemos fazer dívidas e acabaram
os recursos para Secretaria".

Conforme o gerente da Se
cretaria de Agricultura, Geison

José Beber, aproximadamente
30 filhos de produtores rurais do
Bananal do Sul, Quati, Serena-

- ta, Caixa da Água, Guamiranga
e Poço Grande estão na lista de

espera por uma vaga. Até o iní
cio do ano que vem, estudantes
entre 10 e 13 anos devem entrar

em contato com a administração
pública e garantir a vaga para as

aulas do próximo semestre.

Os interessados em
participar do projeto

devem entrar em contato

pelo (47) 3373-0247.

Atualmente, cerca de 60 alunos
participam do projeto na comuni
dade do Tibagi. A Prefeitura tam

bém oferece transporte. "A pro
posta é despertar o interesse nos

estudantes pelo ramo agrícola,
além de ensinar corno funciona a

agricultura familiar e mostrar que
a atividade pode ser lucrativa se

for bem administrada".
são necessários mais R$ 10 para
comprar tinta e pintar as paredes _ Daiaqa Constantino
do imóvel. "No final do ano não daianac@ocorreiodopovo.com.br

Postos ficam
fechados no
próximo dia 26

No próximo dia 26, os oitos

postos e a unidade de saúde es

pecializada da cidade de Gua
ramirim estarão fechados. Pois
nesse dia, a Prefeitura promo
ve a terceira edição da ofici
na 'Atenção Primária à Saúde'

para os cerca de 80 funcioná
rios da rede pública munici

pal. a curso acontece em par
ceria com a SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional), de
Iaraguá do Sul.

De acordo com a secretária
Aline Mainardi, o objetivo está
concentrado em contabilizar
os números de exames solici
tados e realizados pelo órgão
público. a evento acontece

às 8 horas, na sede do'Grupo
Uniasselvi Fameg, na BR-280,
em Guaramirim. "A oficina é
realizada para a secretaria or

ganizar o processo de atendi
mento aos pacientes".

EDUARDO MONTECINO

I�!',I�

_ 'w' �

Escola Isolada Poço Grande deve passar por reforma completa até o começo de 2011, quando será reaberta

DIVULGAÇÃO

APP investe em construcão
�

de rampa para cadeirantes
CORUPÁ

Com o objetivo de oferecer
acessibilidade aos idosos, gestan
tes e portadores de deficiência

física, a APP (Associação de Pais
e Professores) da escola estadual
São José, de Corupá, investiu cerca
de R$ 3mil na construção de uma

rampa. Agora, o acesso até a sala
dos professores, secretaria e dire

ção da unidade de ensino passa a

sermais seguro.
Apesar de não haver alunos

cadeirantes na escola, o diretor
Lairton Hrtnann Muller afirma

que a passagem foi construída

pensando principalmente nos

novos estudantes que podem ter

alguma necessidade especial. E
ainda mais: "nosso colégio é elei

toral' e a falta de acessibilidade
dificultava a passagem de idosos,

. mães com filhos pequenos. Em
outras épocas, as mães tinham

que deixar os carrinhos dos be
bês na brita", explica.

, :2'1 ..

Escola estadual São José agora tem rampa de acesso no primeiro piso

Além desse acesso, o diretor
ressalta que a intenção é inves
tir numa passagem mais segura
para o segundo piso do prédio da
escola. "Esse já é um investimen
to maior que precisamos contar
com o governo do Estado e o es

tudo de um engenheiro".

Sobre .0 assunto, a gerente
de Educação da SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional),
Deni Rateke, fala que, conforme
a necessidade, o governo esta

dual está construindo rampas e

.

fazendo as adaptações de acesso

em todas as unidades. "Em mui
tas escolas, a Secretaria conta

com a parceria das APPs, o que é
muito importante".

"

"

I

1

,',
J
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12 Mulher

Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
.DA SORTE
Aplauda os belos gestos.

universotpm@ocorreiodopovo,com,br'· ;.
"

.

,

.

Sentimentos de mãe

Bateu
vontade de falar so

bre isso. Digo, sobre as

coisas que eu aprendi so
bre filhos:

-A gente não sente nenhu
ma vergonha em bater palmas
escandalosamente quando ele
consegue dar a primeira pedala
da na bicicleta.

- Enquanto eles forem peque
nos, não compre calçados caros.

- Não podar as ações genero
sas dele, se ele quiser dar aquele
brinquedo caro para o amigui
nho, paciência.

- A gente começa a gostar das
coisas que ele gosta, desde aque-

les désenhos bobos, até aquelas
misturas màlucas de maionese,
mostarda e catchup.

- Não é o fim do mundo se ele
cair na cama sem ter escovado os

dentes.
- A gente reclama da hipera

tividade, mas quando ele senta

quietinho já nos desesperamos
com uma possível virose.

'

- Os castigos não podem supe
rar o erro, ao contrário dos elogios
que devem ser feitos nas peque
nas coisas boas que ele faz.Alista é
infinita. Mas o que a gente apren-

o

de de verdade é viver duas vidas ao
mesmo tempo. Glorioso!

CTRl C + GTRl V

Na organização deum jantarzi
nho, um choppinho, uma festinha

.

com a galera do trabalho antes de
.

sair de férias. Muitas empresas or

ganizam suas próprias festas de fim
de ano, com a revelação do amigo
secreto e comida é bebida a von
tade. Mas bom mesmo é se reunir
apenas com o-pessoal do setor e os

mais chegados e fazer aquela reu

niãozinha bacana para rir muito e

jogar fora todo o cansaço de um ano

de trabalho. Se joga, tá?

DIVÃ COM ALINE CARLA OLIVEIRA MARTINS
EU SOU: Um pessoa tranquila, alegre, que gosta de ouvir as pessoas,

levando em consideração que ém certos momentos sou brava e de pouca
paciência. NAMINHA BOLSANÃO FALTA: maquiagem. QUERIA QUE O
MUNDO:tivessemaisamor.DESEJOQUASESECRETO: Iraoumlugarpara
disíaco commeu namorado.NÃOVIVO SEM:Minha família, Deus e saúde..
APLAUSOS PARA:As pessoas que dispõem de seu tempo ajudando outras
pessoas.VAIASPARA:Políticos corruptos e faltade conhecimento.DESNE
CESSÁRIO É: Desperdiçar o tempo com futilidade. UMFILME:À procura
da felicidade. UMENDEREÇOVIRTUAL:O superGoogle, ponteparao des
conhecido.UMLUGARPARACOMER:Em casa em companhia da família.
OQUE BEBER:Uma limonadabem gelada. OQUE FALTANOSHOMENS:
Compreensão. O QUE SOBRANASMULHERES: Beleza (ainda bem). SO
NHO DE CONSUMO: Me realizar profissionalmente UMA DIVA: Minha
mãe. NATPM EU: Não gosto de ser contrariada. AFÓRMULADOAMOR
É: Ouvir, compreender e se colocar no lugar do outro.

Harry a caminho do fim
. Já está nos cinemas, também aqui em Iara
guá do Sul, a primeiraparte do fim da série
do bruxinhomais famoso da última década.

"HarryPotter e as Relíquias daMorte" foi
dividido para que os fãs não sintam falta
de nada.A segundaparte deve ser lan-
çada em 15 de julho de 2011, e dessavez o
mundo mágico está realmente em guerra.
Na companhia deRony eHermione, Harry
parte numa perigosaviagem, para encon
trar e destruir as Horcruxes, que detêm a

chave para a imortalidade deVoldemort.
Harry está no centro da batalha e finalmente
enfrentará amissão que o levou sé tomar o

"menino que sobreviveu". Os fãsmais an
siosos já devem ter conferido o filme, numa
estreia que aconteceu às OhOl de hoje.

ECA! ABANDONA:
Aquela calcinha apertada,

marcando os pn�s debaixo
do vestido. Primeiro, segundo es

pecialistas (vai duvidar?), porque
calcinhas apertadas .podem desen
cadear estriar e varizes, 'E segundo,
porque, cá .pra nós; -por rmais ma

grinha que você seja, uma calcinha
apertada sempre marca negativa: ,

mente, num vestido justinho. Use
calcinhas sem costura e que deixem
seu quadril ou cintura lisinha, sem
"ondinhas", ok? Abandona!
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da dança, o personagem de Jair
Kobe se encarrega de difundir
narrativas hilárias. Uma delas
retrata o tempo em que ele era

viciado em erva mate.

O espetáculo "Causes do Guri
de Uruguaiana" será mostrado à

plateia hoje a partir das 20h30,
no teatro Scar. Os ingressos cus

tam R$ 40. Estudantes e pessoas
commais de 60 anos de idade pa
gam a metade do valor. Os aces

sos são vendidos na secretaria do

Centro Cultural. A apresentação
é única. Ontem, o humorista fez

graça aos espectadores de Ioin
ville. Já neste fim de semana, ele

segue para a capital paranaense,
Curitiba.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

.._
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Cras do Boa Vista se transforma em palco para os cantores do Villa Coral

Gras do Boa Vista recebe
o projeto da Villa Gorai

CULTURA

Humorgaúcho para
fazer catarinense rir

O projeto Villa Coral se apre
senta à comunidade do Boa Vis

ta, às 15h, na próxima terça-feira.
Ele é formado por crianças entre
os.oíto e os 13 anos de idade que
participam do programa de for

mação artística organizado pela
Scar na localidade. A mostra

ocorre no Cras (Centro de Refe
rência de Assistência Social) e

No show, o Guri
de Uruguaiana

também vai

homenagear
os Beatles

Guri de Uruguaiana se apresenta hoje no teatro da Sear
JARAGUÁ DO SUL

Ele brinca com o sotaque,
com os trejeitos e com

as histórias contadas por
quem é, verdadeiràmente,\

. um gaúcho da fronteira.

Adiversão
do Guri de

Uruguaiana é fazer o

público dar risada da
faceta cômica tão pre

sente no cotidiano do Estado
vizinho. Junto do fiel escudeiro
chamado Licurgo, um típico rio

grandense emo, ele apresenta
versões do Canto Alegretense.
No set list estão canções como

Ratanga e Garota de Ipanema e

composições de Elvis Presley e

João Gilberto. Além da música e

PARA
SABERMA'S:

Guri deUruguaiana
na internet:
www.jairkobe.,
(om.brew�·

gurideurugualana.com.br.

PROJETO DO SESC PROMOVE APRESENTAÇÕES GRATUITAS

Panorama: espaço da música local
Amúsica produzida em Santa'

Catarina é a personagem prin
cipal do projeto Panorama Sesc.
Pela primeira vez realizado longe
da capital do Estado, Florianó
polis, ele faz diversos instrumen
tistas e cantores desembarcarem

em Iaraguá do Sul a partir do dia
23. Com apresentações a preços
populares, a iniciativa leva ao

palco representantes de diferen
tes estilos musicais, agradando
assim a todos os públicos.

.

No. fim de semana, por exem-

plo, o horário do almoço no Sho

pping Breithaupt. será embalado

pela voz de Beth Mueller e Thiago
Wickmann. Até esta sexta-feira,
escolas do município também re

cebem concertos didáticos. Ja no
domingo, 21, às 20h, nove artistas
mostram suas composições à pla
teia no teatro do Sesc. Os ingressos
custam R$ 1. Comerciários pagam
somente R$ 0,50.

Para encerrar a maratona, de
23 a 27 de novembro, a sede da

instituição recebe shows diários,

sempre às 19h15 e às 20h. Na

terça-feira, respectivamente, os

microfones pertencem às duplas
Tatiana Cobbett eMacoliva eMár

cio Pazin e Carol. No.dia seguinte,
é a vez da Orquestra do Conserva
tório de Música Popular de Itajaí.
Já na quinta-feira, se apresentam
Arnou de Melo e o grupo Arreio.
sem Freio. Na sexta-feira, os es

pectadores acompanham Mazin
Silva e Felipe Coelho. Por fim, na
sexta-feira, Alegre Correa oficializa
o adeus ao Panorama 2010.

DIVULGAÇÃO

envolve 19 integrantes.
O espetáculo mistura música,

teatro e' artes plásticas. Além de
ser encenado no bairro, no fim
do mês, ele ainda poderá ser visto
pelo público em geral. No dia 30,
às 19h30, os pequenos sobem ao

palco do Centro Cultural da Scar.

O acesso é gratuito. Informações
pelo telefone (47) 3275-2477. Alegre Correa, instrumentista e também curador do projeto, encerra a maratona musical do Panorama 2010
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LuizCarlosAmorim,
;,

escritoreeditor,
,

PatriciaMoraes,
jornalista

KellyErdmann,
J'omalistaI '

E aqueles beÜOS•••
--aqueles beijos, dias atrás, em Barcelona,

quando da visita do Papa. Eram inú
meros casais gays se beijando a poucos

__metros do papa-móvel. Foi uma, forma
e tanto de protesto. Sou nascido católico, acre
dito em algo supremo, algo
superior que nos ilumina e

nos une. Enquanto por aí

afora, nunca perco a oportu
nidade de entrar numa igreja
para admirar a arquitetura,
as esculturas, os vitrais. Tam
bém faço aí meu minuto de
silêncio. Mas não posso acre

ditar em virgens que dão a luz,
homens que caminham sobre
mares ou que os nossos ancestrais eram de bar
ro. A Igreja Católica que condena o uso de pre
servativo, contra a união homossexual, também
acredito ser algo retrógrado. Mas qu�m disse
que a Igreja Católica está sozinha nessa. Muitas
dessas Igrejas Evangélicas que circulam por aí

possuem um discurso nada diferente e ínsís

temque amulher deve obedecer ao homem. No
mundo muçulmano, sexo antes do casamento
é quase uma pena de morte para as mulheres:
será difícil conseguirumhomem que as aceitam

como esposa. Nesse mesmo

mundo islâmico, onde aber
tamente afirmam que a mu

lher é um ser inferior ao ho
mem, a homossexualidade é

pena de morte em muitos de
seus países. Estando em Bei

rute' no Líbano, nos bares,
restaurantes, é notável o tu
rismo homossexual dos ho-
mens árabes. Se afirma que,

com os tabus que imperam, é muito comum

no mundo árabe a primeira relação sexual do
homem ser com outro homem. A intolerância

religiosa é algo que desrespeita a nossa liber
dade de viver. Desrespeita a natureza huma
na, desrespeita o amor.

LANÇAMENTOS

lutando, contra o mal
Dru Anderson se acha- estranha por

mais,tempo do que é capa'z:d'e se'Ie,mbrat.
Ela viaja de cidade em cidade com seu pai,
caçando coisas que aterrorizam à noite.
Era uma vida bem esquisita, mas boa - até
que tudo explode em uma cidade gélida e

arruinada de Dakota, quando, um zumbi
faminto .arrornba a porta da cozin,ha. Sozi

, nha� aterrorlzada e sem sarda, Dru yai pre.;, ,,"

cisar de. 'cada pedacínho.de soa esperteza
e treinamento para continuar viva.

Em 1936, a família Wóllners é contatada '

pelo Terceiro Reich e incumbida de receber a
visita do professor Richard Wirth. Aqui se inicia
um terrível jogo de sobrevivência para os WoII
ners, sempre vigiados de perto pelos nazistas.

,

Apqs 71 anos" um jovem de 25 anos chamadorf 11' ,/1,_", ii,

Eva r)'Marshall nunca teve respostas sobre o '

desaparecimento do irmão mais velho, Victor,
quando ele foi. acampar próximo à cidade da
primeira família Mas um dia Victor retorna

para casa quando consegue escapar de seus

raptores. Evan apenas o ajuda' a preparar as
armas é segui-lo numa missão de vingança.'

CLIC DO LEITOR

AZaira é uma
cadelinha de
Timbó, porém,

ela adora
passearem

Jaraguá do Sul.
O clic é da leitora

.

Elisangela
Vendramin.

CINEMA

Envie sua foto para redacao@ocqrreiodopovo.com.br

(19h50 - todos os dias)
• RED (Leg) (13h30, 15h40, 17h50, 22h - todos
os dias)

• Cine Garten 5
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
(13h, 15h50, 18h40, 21h30 - todos os dias)
• Cine Garten 63D
• A Lenda dos Guardiões (Dub)
(13h50, 16h - todos os dias)

• Jogos Mortais (Leg) (18hl0, 20hl0,
22hl0 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
(13h20, 16hl0, 19h, 21h50 - todos os dias) ,

• Cine Neumarkt 2
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
(13h, 15h50, 18h40, 21h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (17hl0, 21hl0 -

todos os dias)
• Garfield (Dub) (13h30, 15h20 - todos os dias).
• Jogos Mortais (Leg) (19h20 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Eu e Meu Guarda-chuva (Dub)
(14h45 - todos os dias)

• Muita Calma Nessa Hora (Dub) (16h50,
18h50, 21h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, 16h30, 19h30, 22h

- todos os dias)

CRÔNICA
TERÇA-FEIRA .QUARTA-FEIRA. QUINTA-FEIRA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
(15h, 18h, 21h - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2 I
• Harry Potter e _As Relíquias da Morte (Leg)
(13h30, 16h30, 19h30 - todos os dias)
• Cine breithaupt 3
• Tropa de Elite 2 (Dub) (19h, 21h20 - todos os dias)
· ° Último Mestre do Ar (Dub) (15h, 17h

- todos os dias)

JOINVILLE
.• Cine Mueller 1
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (l.eg)
(13h, 16h, 19h, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 2
,. Tropa de Elite 2 (Dub)
(14h, 16h40, 19h20, 21h40 - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
(13h20, 16hl0, 19h, 21h50 - todos os dias) ,

• Cine Garten 2
• Eu e Meu Guarda-chuva (Dub)
(13h40, 15h30 - todos os dias)

• Muita Calma Nessa Hora (Dub)
(17h20, 19h20, ilh20 - todos os dias)
• Cine Garten 3
• Tropa de Elite 2 (Dub)
(14hl0, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)
• Cine Garten 4
• Atividade Paranornal 2 (l.eg)

NOVELAS
ARAGUAIA
Terê impede Max de entrar na estalagem e tem uma

visão quando aperta a mão do fazendeiro, Terê conta para
Amélia que Max a procurou. Estela amaldiçoa seus ances

trais e Ruriá desmaia em seus braços, Amélia pensa no

beijo de Vitor, Lenita e Tavinho se envolvem na preparação
para o espetáculo circense. Aspásla conta para Mariquita
que Estela não dormiu em seu quarto. Estela faz um ritual
com oferenda para os ancestrais e Ruriá melhora. Amélia

chega em casa e Max a aborda, Amélia pede para Vitor
não procurá-Ia. Terezinha e Bruno contam para Solano
sobre a ameaça que Max fez a Padre Emílio. Terê revela

para Neca e Pimpinela a visão que teve quando tocou Max
e decide não apresentar o espetáculo. Padre Emílio con

traria Terê e Solano afirma que o espetáculo vai acontecer,
Pimpinela convida Nancy para vê-Io se maquiando. A trupe
do circo volta para o Araguaia.

TI TI TI
Luísa descobre que Edgar nãó está na agência. Jac

ques receia ficar com fama de pé-frio pela fuga de Marce
Ia. Marcela e Edgar são abençoados pelo Reverendo Jai
me, ReF)ato deixa o cartório humilhado, A imprensa divulga
que o vestido da noiva foi feito por Jacques Leclalr, Stela se
solidariza com o filho enquanto Giancarlo se revolta. Luísa
fica com raiva ao descobrir que rião houve casamento, dei
xando Alex perplexo. Jorgíto aparece no ensaio fotográfico
de Desirée, mas se nega a fazer as pazes com a noiva,
Dona Mocinha discute com Stéfany e a tranca na sala
onde guarda seu tesouro. Marcela avisa que voltará para
se casar com Renato e Edgar não se conforma, Desirée

procura Armandinho para conversar sobre a relação dos
dois. Pedro trabalha como garçom e se encanta por Ca

mila, que vai ao bar com Thaísa, Jaqueline confessa para
Jacques que ajudou Marcela a fugir. Edgar chega em casa

abatido e recebe o apoio da mãe. Marcela procura Renato
e afirma que irá cumprir sua parte no acordo.

PASSIONE
Mauro tenta descobrir o nome da empresa que com

prou a maior parte das ações da metalúrgica, Clô fica_frus
trada por Olavo não ter conseguido comprar as ações. Fred
instrui o investidor para lhe representar na metalúrgica.
Felícia pede um tempo a Totó para decidir com quem quer
ficar, Guida ajuda Berilo a ver Olavlnho. Olavo volta para
casa e se desespera ao descobrir que o neto não está.
Candê reabre a sua banca no Ceagesp, Clara sofre com as

ofensas de Felícia, Olavo leva a polícia até o apartamento
de Berilo. Bete diz a Gerson que quer ver Danilo. Mauro

'pergunta por Diana para Laura e decide procurá-Ia, Melina
insiste em saber com Mauro se Diana o procurou. Bete fica
arrasada ao ver Danilo. Candê se emociona com Sinval

quando ele pede Fátima em casamento. O investidor che

ga para a reunião na metalúrgica e Fred sorri vitorioso, O
investidor explica a Mauro e Bete que eles não poderão
saber o nome do dono da empresa que representa. Totó
chega à cantina para falar com Diogo,

RIBEIRÃO DO TEMPO
Fátima fica entusiasmada ao receber Querêncio. Flo

res diz a Querêncio que a tela que pintou mostra que ele

previu sua missão de libertar o povo sofrido de Ribeirão.
Iara começa a tratar o pé de Filomena e empresta uma

.
meia grossa para ela. Tito se mostra impaciente. Filomena

.

continua a caminhada, Querêncio explica ao professor que
não sabe o que fazer, pois agora é dono do resort, do qual
sempre foi contra, O professor aconselha Querêncio a pro
meter ao povo que se for eleitó vai fazer um plebiscito na

cidade para que todos decidam se querem ou não o resort.
Ari diz a Arminda que sempre foi a favor do resort, mas

agora está confuso, pois seu adversário é dono do em

preendimento. O prefeito fala para a executiva que pode
continuar a favor do resort se a empresa der uma grana
para a campanha dele, André conta a Sônia e a Sérgio que
está sozinho em casa,

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Vai perceber queé capaz de enten

der as necessidades dos outros,
sem deixar de lado seus próprios

desejos e suas próprias vontades. No amor,

a necessidade de segurança vai prevalecer.
Astral favorável para finalizar pendências e

concluir projetos.

TOURO

Aja com a sutileza e a discrição
que lhe são peculiares e terá um

dia muito proveitoso. Terá facilida-.
de para conseguir a ajuda de terceiros em

seus projetos. Vida amorosa em alta. Aceite

mudanças e situações inesperadas. O astral

promete bons resultados.
,

•

I II/I!
GÊMEOS

�i' 'Im Trabalho que esteja voltado ao pú
I 'I I

blico conta com ótimas energias.
Confie na sua capacidade de impro

viso e faça uso da sua autonomia. No amor,

discrição é a palavra de ordem neste dia.

Você nunca teve tanta certeza da necessi

dade de mudanças.

CÂNCER
A chave do seu sucesso está em

fazer o que gosta, podendo con-

quistar maior autonomia e liberda

de de ação. No campo afetivo, o astral é de

perfeito entrosamento: vale apostar alto!

Ótima fase para o relacionamento a dois.

LEÃO
Não é hora de pensar pequeno,
mas de lutar por seus interesses.

Nos assuntos do coração, o convívio
com quem ama será essencial para a união.

Asdlficuldades ficaram no passado. Aceite
as boas novidades e o que o destino está

lhe oferecendo.

VIRGEM

I É hora de separar o que é bom e
I
descartar o que já não serve mais.

Sua melhor opção será a de traba

lhar em equipe. Uma nova paixão vai dar
o tempero que estava faltando à sua vida.

Seja centrado e poderá conquistar a prospe
ridade que deseja.

LIBRA •

Não deixe que as diferenças indi

viduais predominem. Você pode
obter melhores resultados, se sou

ber somar forças. Mudanças importantes
podem marcar tanto a vida íntima como a

familiar. Há a uma tendência de crescimen

to nos negócios.

ESCORPIÃO
Evite ficar em evidência no traba

lho. Procure agir sem ser notado

e poderá vencer os obstáculos com

mais facilidade. As parcerias ganham um

novo estímulo. Perceber o tempo certo das

coisas é a melhor maneira de obter os resul
tados desejados.

e
SAGITÁRIO
Sua sensação de bem-estar vai es

tar associada aos amigos. Trabalhos
avulsos,.bem como os que possam ser

feitos em casa virão a calhar. Seu apoio e sua

lealdade vão estimular a união. Você está pas
sando por um momento de estabilidade.

CAPRICÓR'NIO
Não deixe que o comodismo te

impeça de conquistar uma posi
ção mais elevada. A farnflía pode

fazer algum tipo de pressão. Amigos trarão
alegria. No romance, uma nova paixão virá à

tona. Você atravessa um momento de har

monia e segurança na vida amorosa.

Você estará mais confiante e seguro
para tomar decisões que exijam ra-

pidez. Os momentos de intimidade e

erotismo contam com ótimas vibrações! DICA:
astral excelente para saborear o sentimento
de autorrealização. Esta é a sua hora.

PEIXES
Sua relação com pessoas de preso.

tígio ou autoridade conta com

boas vibrações dos astros. Há sinal
de grande entrosamento na vida a dois. O

friozinho na barriga e o vacilo diante de uma

decisão não devem comprometer seu esta

do de espírito.

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 18 de novembro de 2010 Variedades 15

Laura e mordomo
já se conhecem

Nos próximos capítulos de "Passione", o público
será surpreendido com mais uma ligação inusitada

entre personagens. Laura, assessora de imprensa da

Gouveia, e Arthurzinho se conhecem! Ele irá à metalúr

gica conversar com Laura, e os dois darão mostras de
intimidade. "Laura era amante de Saulo e foi ela quem
arrumou o emprego para Arthurzinho na casa dele. O

segredo da ligação entre os dois foi mantido para que
Stela não desconfiasse da relação do marido com a

amante", afirma o autor Silvio de Abreu,

Chico Anysio quer
ter mais filhos

Às vésperas de completar 80 anos, Chico Anysio
disse que ainda pensa em ter mais um filho. Casa
do há 11 anos com Malga de Paula, Chico queria
completar uma dezena - ele já é pai de nove, sendo

oito homens e apenas uma menina. "Eu até queria.
guardar esperma em um banco, para que a Malga
pudesse fazer uso depois que eu morresse, mas ela

não deixa", brincou.

DIVIRTA-SE

Papai
Logo depois de se mudar, Joãozinho liga para o

seu avô:
- Oi avô! Sabia que a gente já mudou pra casa

nova?
- É mesmo?' - interessa-se o avô - E aí, vocês

estão gostando?
- É o maior barato! Tem um quarto só pra mim

e outro só pra minha irmã. Só o coitaélo do papai é
que tem que continuar dormindo com a mamãe!

, .. ,� ! _ J

Mel'Gibson
quer guarda

da filha
Mel Gibson mandou seus ad

vogados ao tribunal para tentar

conquistar a guarda de Lucia,
sua filha de um ano com a can

tora russa Oksana Grigorieva. As
informações são do site TMZ. De
acordo com documentos judiciais,
os advogados de Gibson vão pedir
ainda que o juiz Scott Gordon im

peça que Grigorieva fique a noite
toda com a criança. Eles alegam
que a cantora fez declarações
falsas e depreciativas sobre o ex

marido à imprensa.

Cantora Zizi Possi
. segue internada

A cantora Zizi Possi permanece internada no hospital Sírio-Libanês, em São

Paulo, após ser hospitalizada às pressas na sexta-feira. Ela fez uma cirurgia no
.

.

mês passado para corrigir um deslocamento da vértebra, mas teve que retomar

o tratamento por causa de uma complicação ocorrida durante a recuperação. Ela
já fez uma nova uma cirurgia e seu estado de saúde é estável.

Sthefany Brito
fica sem pensão

A atriz Sthefany Brito perdeu na Justiça o

direito a receber uma pensão mensal de R$
130 mil, referentes a 20% do salário líquido do

jogador Alexandre Pato, seu ex-marido. Além de

perder a pensão que tanto sonhava, Sthefany
ainda terá que pagar os custos do processo aos
advogados do atleta, orçados em pouco mais
de R$ 2 mil. À decisão ainda cabe recurso.

SUDOKU

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

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

quadrado de 3:x3.
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Parabéns para o pequeno Enzo Froehlich
que no dia 9 completou seu 10 aninho. Os
pais Ilson e Adriana desejam felicidades

Isadora Paulina Poglia comemorou
'.

seu aniversario no dia 16,
familiares mandam os parabéns

No dia 8, Arthur Siewerdt completou
quatro aninhos, os pais Aline e

Angelo desejam muitas felicidades

:..-.:,----

Parabéns para Marcelo Rodrigues
que fez sua primeira eucaristia

Os padrinhos
Luciana
e Ronei

estão muito
orgulhosos
da afilhada

Rafinha
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Moa Gonçalves
Butiã

f
_- - - �-�._--_��....

I �SPORT.sn:�P_jf.7>�()(J,;I �F�:I Ginástica é moda:
I Av. Mal. Deodoro da Fonseca ,

La!9_-:o;;'.!'O - J�r",9-,,�_cI_o_S�I-,

gora é que o vaivém da área vai ser à base de superlotação.
Mesmo fora do eixo de Balneário Camboriú, o Restaurante
Butiá, em BarraVelha, continua fazendo e acontecendo. Es

pecializado em culinária internacional, o estabelecimento é
comandado pelos famosos irmãos gourmets Gabriel e Cauê Marcat
to, os mesmos que cozinharam para o Papa em sua visita ao Brasil.
E o espaço tem ganhado elogios de gente renomada - o que é para
poucos! Já foi conferir? Tá perdendo!

Credibilidade
. Mais uma pesquisa está cir-.

culando. Realizada pela Fun

dação Getúlio Vargas (FGV) , o

levantamento versa sobre a cre

dibilidade da justiça brasileira.
Verificou-se o seguinte: 68% en

tre os que se declaram negros,
pardos e índios não confiam no

poder. Do outro lado, o número
cai para 61% quando os entre

vistados são brancos e amarelos.
Também, pudera.

Resultado
o ganhador do par de ingressos

para o show da banda SanMarina,
que será realizado neste sábado,
no salão Amizade, sorteado pelo
site www.moagoncalves.com.
br, foi o Sr. Nilto Drechsel. Mais
de 200 pessoas participaram da

promoção. Breve tem mais. Reti
rar hoje na Capital Imóveis (Rua
Marina Frutuoso, 810).

NAS RODAS
• Um bom vivant, que está .

fora das baladas, mas émuito
conhecido na área, está com '

um pé no altar. O casório será
emmeados do ano que vem.
Pra quem gosta do mote:
quem viver verá!

• As Lulus já agendando
cabeleireiro e os Bolinhas já
passando a camisa social. Além
de providenciarem presentes,
claro! Toda essa arrumação
por causa do casamento do

amigo Nivaldo Freitas e Thaiane
Strebe, sábado, em Iaraguã. Vai
rolar um festão.

• Marina Luiza Rocha está
desfilando sozinha nas

baladas damoda. O buxixo
é que ela está solteirinha. O
namoro com o meu amigo
Roque Pltecher teve um
ponto final.

Do leitor
"Moa, leio sua coluna todos os

dias e vi essa semana que te cha
mam de fofoqueiro. Fala sério, né
Moa? Certamente essas pessoas
não devem ter sacado ainda que
colunista tem que estar por den
tro de tudo que acontece. Tô er

rada? Acredito que, assim como

eu, muita gente também lê sua

coluna todos os dias. Por que eles

gostam de ler? Justamente para
saber o que rola pela cidade. Es
ses que te chamam de fofoqueiro
são aqueles que fariam de tudo

para ter a senha do teu e-mail e
saber de todos os 'buxixos ardi
dos' li. GEORGU\ BEIiNKE

MAURíCIO HERMANN

Oaiane
Alves nos
corredores

.

daZom
Schlauch

TE CONTEI!

Social 17

A'bonita latiane Funka
, .

,

trocou idade ontem, dia
18, e vai adorar saber
que foi lembrada

"
No final, é importante

lembrar que não podemos
nos tornar o que devemos

ser se continuarmos
sendo o que somos.

MAX DE PREE

"

Ramalhete'
Para asmulheres antena

das, que gostam de sair na
frente de tudo e todos, vem
aí mais do que' um cartão
anexo ao buque de rosas.

Além das speaking roses -

rosas que falam - a pessoa
pode colocar a sua própria
foto nas pétalas, na cor que
preferir. Pode chamar de ex

travagante, over, cafona ou o

que for, mas quem presen
tear com tal mimo tão cedo
não será esquecido. Em São
-Paulo é o hit do momento.

.• Pra você, gue pe.nsa em
'renovar seus uten�ilios .

domésticos, nada melhor
.

que os produtos da Casa &
Cia Presentes. Ummais lindo

-

que o outro. Fica ali na CeI.

Procópio Gomes de Oliveira,
1232, Próxima daVerdureira
da Raquel.

• As beldades Idite
Klein e NeiseVicentini
também participarão do 10

Campeonato de Pênaltís,
sábado, na Karlache, a partir
das nove da manhã. Prêmio

.

R$. l,miL �ai� j�f0tglações�6
fone 3370 ..'2900.

Este colunista
entreqando para a

diretora Irmã Elza
do Amaral e a Katia,
representantes do
Hospital São José,

as doações de
Leite Longa Vida
arrecadadas na 2a
Pedalada Famosa

• Acesse o site wWw.

moagoncaíves.corn.
, br e confira as fotQsdaI.

.'!f.''':-'' i�·

d '.-

abordo doAircross pelo
,

Brasil.Tudo sob as lentes êÍe
Maurício Hermann,

• O empresário Nivaldo,
da franquiaDomini Pizza
em Iaraguá, devido ao seu

casamento, vai reduzir a carga
horária de atendimento nos

sábado. Mas só neste sábado.

• Nilca Janaina Paes
Bramorski, esposa do vereador
e amígo Mauro Bramorski,
de Massaranduba, ainda

eJildo cUlIlpriUlento•.
'de no-va, .. illa 15.'"

.Fiquei sabendo que aquela
"autoridade' que está sendo
investigadapor órgão de
,re:RerC�ão nacional estápreste',

euem re O"
�"

z
Z
<I:
::2:
o::
W
I

o

,Sd
o::

�
::2:

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Mauricio Mannes. Ele é outro
amigo que acompanha a coluna todos os dias.
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E

60mil homicídios sem solução
Paraná lidera ranking de ineficiência da Polícia Civil no Brasil, depois vem o Espírito Santo

o retrato da impunidad�
ganhou contornos ainda
mais dramáticos com

levantamento do Conselho
Nacional do Ministério
Público divulgado ontem.

lência e impunidade pode ser ainda
mais grave. Seis Estados e o Distrito
Federal não repassaram informa
ções para o levantamento. Alguns
Estados encaminharam dados par
ciais. Esta é a primeira vez que uma
instituição brasileira faz e divulga os
resultados sobre assassinatos não
esclarecidos. Os números, até então
inéditos, deixaram impressionadas
até autoridades acostumadasa lidar
com a questão da violência e da im
punidade no país.

"O volume de inquéritos (não
esclarecidos) é realmente grande. E
olha que não estão computados aí

inquéritos sobre tráfico de drogas e

outros crimes também graves", afir
mou a juíza federalTaís Ferraz, coor
denadora do Grupo de Persecução
Penal daEnasp (EstratégiaNacional
de SegurançaPública).

Segundo ela, a falta de solução
para tantos assassinatos pode ser

atribuída a problemas de gestão e

às precárias estruturas da seguran
ça pública em alguns Estados. Mas,
paraTaís Ferraz, essa é só uma aná
lise preliminar é parcial da questão.

PREVISAO DO TEMPO

Pelo
estudo, as polícias civis

acumulam pelo menos 60
mil inquéritos sobre homi
cídios abertos até dezem

bro de 2007 e, até omomento, não
concluídos. São casos de assassi
natos, crime mais grave previsto
no Código Penal, em que os auto

res não foram devidamente iden
tificados e, por isso, permanecem
sem qualquer punição.

As pilhas de inquéritos sem so

lução são maiores no Paraná, com
9.281 casos, no Espírito Santo, com
8.893 e no Rio de Janeiro, com 8.524.
Entre os cinco primeiros da íneficí
ência estão ainda aBahia, com 6.903

inquéritos em aberto, e Minas Ge
rais, commais de 5.419 assassinatos
não esclarecidos. O quadro da vio-

CÉU G RO
Tempo fica firme com

nevoeiros ao amanhecer
do Planalto ao litoral e
predomínio de sol
em todo Estado.
Temperatura em

elevação.

Jaraguá do Sul
e Região·
HOJE

MíN:11°e
MÁX: 31°e

SÁBADO
MíN: 15°e
MÁX: 300e

DOMINGO
MíN: 15°e
MÁX: 25°e

SEGUNDA
MíN: 19°e
MÁX: 23°e

VARIACÃO'"

Sol com chuva no

fim de semana
O fim de semana começa

com sol em Santa Catarina, com
aumento de nuvens e chance de

pancadas isoladas de chuva en

tre a tarde e a noite. Temperatura
elevada. No domingo, há risco de

temporal e granizo isolado.Vento
de leste a nordeste do Planalto ao

Litoral, fraco a moderado.

<�\z ��' ç;[) /-��O �
Ensolarado Parcialmente nublado Instável Chuvoso

Nublado

-
TI'flvoada'

Especialista diz que falta de
solução para crimes graves
é consequência da falta de

'. � estrutura da polícia

TEMPORAL

Se�ana começa
com inS�·lidade.

A semana co a com tempo instável
na segunda-feira, co rehuva em boa parte
-do Estado, melhorando no decorrer do dia
com predomínio de sol no Oeste. Persiste
o risco de temporal egranizo isolado. Tem
peratura estável com sensação de ar aba
fado.Vento fraco amoderado com rajadas.

Estudo será
detalhado

A partir de agora, com os da-'
dos em mãos, é que o Conselho
Nacional do Ministério Público e

outros órgãos vinculados à Enasp
deverão fazer um diagnóstico
mais preciso da situação em cada
Estado. Para a juíza, o simples fato
de contabilizar os inquéritos em

pilhados já é uma vitória.
('Até então, não tínhamos nada

disso", afirma. Numa tentativa de
minimizar o problema, a Enasp
se impôs como meta concluir to
dos os inquéritos até lv de julho
do próximo ano. A ideia é por um
fim às investigações é relatar os in
quéritos. Neste caso, os relatórios

podem resultar em denúncias con
tra os suspeitos ou, nos casos mais
complicados, no arquivamento.

,/

---------_.-

I
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Mercado Regional

Lourival Karsten
Irocana CNI

presidente da Fíesc, Alcantaro Corrêa,
e o primeiro vice-presidente da entida
de, Glauco José Côrte, assumiram car

.......gos na nova diretoria da Confederação
Nacional da Indústria, durante solenidade na
noite de quarta- feira em Brasília com a pre
sença do' presidente Lula. Os cargos sãO de
vice-presidente e diretor" respectivamente.
Depois de mais de duas décadas, a entidade
empresarial mais expressiva do país deixou
de ser comandada por tyn emprésarío do

" Nordeste, e Robson Andrade,' de Minas Ge-'
raís, é o novo presidente.

Dívidas de
campanha

As campanhas da presidente
eleita, Dilma Rousseff (PT), e do
candidato derrotado, José Serra
(PSDB), deverão deixar dívidas de
R$ 10milhões cada uma para seus
respectivos partidos. Nenhuma
das campanhas conseguirá fechar
zerada até o dia 30, prazo para
quem disputou o segundo turno

prestar contas à Justiça Eleitoral.
No caso da. petista, há dez dias
seus auxiliares trabalham para
reduzir o déficit de cerca de R$ 25
milhões a um patamar similar ao
deixado pelo presidente Lula em

2006 - R$ 10 milhões. A estimati
va de gastos da campanha é de R$
170 milhões, sendo R$ 10 milhões
do PMDB. O teto era de R$ 191
milhões. O maior volume de des
pesas pendentes é com material
gráfico; Já a campanha de Serra
deverá fechar com déficit "pou
co abaixo de R$ 10 milhões", se-

/

gundo um dirigente tucano. Se
confirmado, o partido herdará o

prejuízo. Em 2006, as contas do
então candidato Geraldo Alck
min terminaram com déficit de
R$ 19,5 milhões.

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 ex

travio de.6 blocos de notas fiscais,
do número 00001 à 00150.

---
: :: __ _ __ .. _ - � � _ ..

Fiesc lamenta
O anúncio ao mercado pela empresa

OSX de que desistiu de instalar em Santa
Catarina o estaleiro de cerca de R$ 3 bi
lhões, previsto para Biguaçu, representa
a perda de uma grande oponrurrridade
para impulsionar o desenvolvimento do
Estado, na avaliação da Federação das
Indústrias' (Fiesc). "É lamentável que não
tenhamos conseguido oferecer as condi
ções necessárias para assegurar o inves
timento, que, além de gerar quatro mil

postos de trabalho diretos, representaria
aporte de tecnologia de ponta e promove
ria a consolidação e o desenvolvimento de
diversas cadeias produtivas da indústria
catarinense", disse o presidente da enti
dade, Alcantaro Corrêa em comunicado.
''Avinda do investimento asseguraria uma
participação relevanteparaSantaCatarina
em um dos segmentos commaior poten
cial de crescimento no país ao longo dos
próximos anos", acrescentou.

Wizard' vende participação
O Grupo Multi, dono da rede de en

sino de idiomas Wizard, anunciou a

venda de participação minoritária para
a Kinea, empresa de investimentos con
trolada pelo banco Itaú. A Kinea pagará
R$ 200 milhões ao grupo, que também

controla as redes de idiomas Skill e Alps,
além das escolas de ensino profissiona
lizante Microlins, SOS e Bit Company. A
participação adquirida não foi informa
da,mas segundo divulgado pela impren
sa nacional, é inferior a 20%

A ASSOCIAÇÃO DAS IMOBILIÁRIAS DE
JARAGUÁ DO SUL CONVIDA PARA A CERIMÔNIA DE
POSSE DA NOVA DIRETORIA AIJS BIÊNIO 2011/2012.

Dia: 26 de Novembro de 2010. Horário: 20 horas
Local: Associação Recreativa Duas Rodas, Rua 25 de Julho, 2080, Vila Nova.

Após a cerimônia será servido jantar. Desde já contamos com sua presença!
Favor confirmar sua presença até dia 24/11

pelo fone (47) 3370-1112 com Cleide.

Formação da equipe
o ministro Guido Mantega deve mesmo conti

nuar na Secretaria da Fazenda. Em reunião ontem,
na Granja do Torto, Dilma Rousseff fez o convite pes
soalmente. A presidente eleita pretende anunciar a
equipe econômica em bloco na semana que vem, e

todo o seuministério até o dia 15 de dezembro.

Futuros investimentos
O estaleiro da empresa OSX se foi para o Rio de

Janeiro, mas atuarão em Santa Catarina outras em

presas de Eike Batista, o homem mais rico do Brasil.
O empresário estuda a possibilidade de construir
um hotel-marina no terreno que adquiriu para er

guer o estaleiro, emBiguaçu, na Grande Florianópo
lis. Outras duas alternativas também são analisadas
e a decisão deve ser divulgada dentro de 30 dias.

, LOTERIA

04 - 07 - 22 - 28 - 34
35 - 38 - 43 - 49 - 55
61 - 64 - 74 - 76 - 83
84 - 85 - 89 - 93 - 99

02 - 11 - 28 - 42 - 76

08 - 11 - 12 - 15 - 18 - 22

�r! BOVESPA
'POUPANÇA '

I N DI GA DO R E S·
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.1,54%

Ô:5474
1B.NOVEMBRO.2D10, '

M.
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U3.NOVEMBRO.201D
CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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ABERTO DE FUTSAl

Clássico decide
título noginásio
daDuasRodas

I
f'

linha de Fundo

Julimar Pivatto
* MALWEE

PIERO RAGAZZI

Conselho

Será
empossado hoje dema

nhã o Conselho Municipal
do Desporto e também ao

Tribunal de Justiça Despor
tiva. O objetivo do CMD é melho
rar ainda mais a organização dos
eventos esportivos em Jaraguá do
Sul e ao TJD vai agilizar os proces
sos que caírem na esfera judicial.
Foi a falta deste TJD, por exemplo,
que paralisou por tanto tempo o

Campeonato Varzeano 2010, que
precisou ser julgado na FCp, onde
a pauta é bem mais concorrida e,

por isso, demora mais para se dar
o resultado final.

Baumann e Noite a Fora vivem
clima de revanche hoje à noite
JARAGUÁ DO SUL

Baumann e Noite a Fora
disputam hoje, às 21h,
nas Duas Rodas, o quarto
título em competições de
futsal amador da região
em menos de dois anos.

delas perdeu apenas uma vez na

competição. O Noite a Fora para a

Kiferro e o Baumann justamente
para o Noite a Fora.

Segundo o técnico do Noite a

Fora, o fato de já ter vencido o rival
não influencia, já que o momento

da competição é outro. "Estamos
meio atravessados com eles, por
causa do título perdido no ano

passado. A previsão é de um gran
de confronto, sabemos do poten
cial do adversário", declarou.

Do lado da Baumann o sen

timento de revanche é recíproco.
"Eles nos venceram em Corupá
e queremos dar o troco. Será um
eterno tira-teima, porque tanto nós

quanto eles estão sempre chegando
nas decisões", admitiu o dirigente
do time, Beto Baumann.

Um pouco antes, às 20h, o

Olympia enfrenta a Arsepum na

decisão do Feminino .

�"'Baumann venceu o Aberto
de Futsal do ano passado, o
Noite a Fora deu o troco na

..."Copa dos Campeões e vol
tou a erguer o caneco no Aberto
de Corupá de 2019. O número ele
vado de decisões e as alternâncias
entre os campeões têm transfor
mado um simples confronto em

um clássico das quadras regionais.
Por este motivo, os dois times

prometem apimentar ainda mais
a decisão de logo mais à noite. O

.

equilíbrio e as coincidências entre
os times são evidentes.Ambas têm
elenco que joga junto há bastan
te tempo. Além disso, cada uma

Integrantes
o TJD é subordinado ao CMD,

que por sua vez é formado por
pessoas ligadas à várias entidades
da cidade. O presidente da FME;
Márcio Feltrin, é membro nato

pelo cargo que ocupa. Outros in

tegrantes vêm de órgãos como

SDR, Liga Jaraguaense de Futebol,
Polícia Militar, instituições de en

sino, atletas, imprensa, ex-atletas
e outras entidades que têm ligação
com o esporte. Uma boa notícia
como essa sempre é bem-vinda.

e-

,
1

Mudanças, de novo
Mais uma vez a Fesporte decidiu alterar a faixa etária para

as competições promovidas por ela, no caso, Olesc, Joguinhos
e Jasc. A primeira agora será para atletas com idade entre 13 e

16 anos, ao invés de 14 a 17. Nos Joguinhos, 15 a 18 no lugar
de 14 a 19. E os Jogos Abertos terá idade mínima de 15 anos,
ao contrário da 16 previstas até este ano. Segundo a Fespor
te, essa mudança foi um pedido das entidades esportivas, mas
nem sempre é possível agradar a todas. Acho que é importante
ouvir os interessados, mas o excesso de mudanças de idades já
cansou, deveria se estipular uma e ficar com ela. Até porque é
chato ficar alterando isso a cada dois anos.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

DIVU LGAÇÃOjAVANTEESPORTES

ANIVERSARIANTES

(A1t •
DESPORTIVO

BRASIL Pl (5 ANOS) -

Formado para revelar
jogadores

Baumann (azul)
empatou com

Kaiapós na
semifinal e se

classificou nos

pênaltis

DIVULGAÇÃO
CD ATlETICO HUILA

(20 ANOS)- Está em 11º

lugar no campeonato
colombiano

�

{
J

#HR�\'\,
RED aUL.l BRASil

(3 ANOS)- Sediado em

Campinas, é mais uma'
investida da empresa no

futebol profissional

GRATO EC (13
ANOS)- Foi o

sexto colocado no

último campeonato
cearense

DOIS TOQUES
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LIGA FUTSAL

MaIweevoltamais
motivada que nunca
Consenso no time é que Copagril não mudará estilo de jogo
JARAGUÁ DO SUL

Um empate heroico em 2x2
era o que a Malwee/Cimed
precisava para dar ainda mais
ânimo aos jogadores.

O
fixo Chico, que ao lado de Le
nísio marcou um dos gols da

decisão, acredita que o fato
de disputar mais uma final de

Liga é motivo mais que suficiente,
mas o resultado animou a equipe. Na
visão dele, o time precisa melhorar a
parte ofensiva para vencer a Copagril
no próximo jogo. Um triunfo simples

no tempo normal terça-feira, às 21h,
na Arena Iaraguá, dá o título aos ca

tarinenses. "Eles vão se comportar da
mesma maneira que no jogo de ida,
com ataque forte e ao mesmo tempo
precavido. Além da marcação indivi
dual", descreveu o fixo.

O técnico Fernando Ferretti admi
te que o resultado positivo, devido às

circunstâncias, é motivo para melho
rar o clima entre os jogadores. "Nosso
grupo tem essa experiência de jogar
bem e reagir também fora de casa.

Isso nos deixa otimistas, já que vamos
estar diante da torcida. Mas temos de I

ter cuidado porque eles tiverem ma

turidade de conseguir a classificação

em cima do Corinthians, em pleno
Parque São Jorge, e isso pode muito
bem se repetir aqui", alertou.

Ferretti também prevê uma Copa
gril igual a do primeiro jogo. "O fato
de termos ido lá e não perdido a van

tagem foimuito bom. Gosteimuito da

equipe no primeiro tempo. Acho até.

que poderíamos ter aberto o placar
no início do jogo", opinou. Para ele,
a Malwee, neste primeiro confronto,
aprendeu a jogar com amarcação sob

pressão do Copagril, o que pode ser

um ponto a favor dos catarinenses.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Chico espera a Copagril idêntica ao jogo de ida e citou a eliminação do Corinthians, no Parque São Jorge, como exemplo

NA SEGUNDA-FEIRA TERA VíDEO PELAMANHÃ E TREINO À TARDE

Malwee treina em um período ao dia
AMalwee segue com os treinamen

tos apenas em urn período ao dia. On
tem o time fez academia na parte da
tarde. Hoje às 10h tem treino com bola
no Ginásio da Duas Rodas. Amanhã de
manhã haverá musculação na acade
mia do Sesc e domingo o time volta a

trabalhar na Duas Rodas, treino tático.

Segunda-feira será o dia mais cheio de

todos: o grupo vai estudar o Copagril,
com a apresentação de urn DVD, na
parte da manhã, no Parque Malwee, e
à tarde treina na Arena Iaraguã, e logo
após se concentra para o Jogo do ano.

A equipe encontrou dificuldade
em conseguir horários no palco da

partida, a Arena. Durante essa sema

na o local está sendo utilizado para

um evento e por isso não sobraram
horários. Ferretti trata o assunto em

tom de humor. "0 que não tem remé

dio, remediado está", disse.
No treino que antecedeu a decisão de

terça-feira o fixo Índio sentiu urna lesão.
no músculo posterior da coxa direita. O

jogador será avaliado próximo do con

fronto para saber se estará em quadra.

Esporte 21
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Na área

Henrique .

Porto
Perfil da Terceirona

�.. ue me perdoem as demais modalidades, mas hoje a colu
na é especialmente dedicada aos semifinalistas do Cam

peonato Jaraguaense da Terceira Divisão, a Taça O Correio
....... do Povo. O objetivo é mostrar um pouco da história desses
clu es, um trabalho de pesquisas e entrevistas que iniciei há duas
semanas. Não pensem que foi fácil, pois a dificuldade de se chegar
até as pessoas que realmente detinham as informações foi grande.
O resultado que apresento a seguir é uma homenagem a esses qua
tro clubes, que não costumam aparecer com frequência namídia.

Avaí Esporte Clube
Fundado em 27 de maio de 1949, quando a localidade ainda

pertencia a Ioinvílle, o time inicialmente era para ser chamado de
Diana. Em consenso entre os fundadores (agricultores, comerci
ários e comerciantes), optou-se por Avaí, homenageando o clube
existente na capital. Já às cores (verde, vermelha e branca) ,foram

'

inspiradas na bandeira de Santa Catarina. O projeto avaiano vin

gou de tal forma que o bairro recebeu o mesmo nome do clube.

Vice-campeão da Segundona em 82 e 85, o clube estava afastado
de competições da Liga Iaraguaense desde 2002.

Esporte Clube

Aliança
A palavra aliança significa

união e este foi o termo escolhi
do para denominar a agremia
ção criada para congregar as fa
mílias de Schroeder I, em 15 de

junho de 1953. Por este mesmo
motivo o clube ostenta uma es

trela solitária em seu brasão. Ini
cialmente defendia as cores azul
e branco, mas com o passar dos
anos adotou o vermelho no lugar
do azul. Atual campeão schro
edense (a quinta conquista em

sua história), o Aliança planeja
implementar uma escolinha de
futebol para atender a comuni
dade do bairro, onde residem os

.

atletas formam a equipe.

Pirapora Futebol
Clube

Já havia falado do Pirapora,
mas optei por complementar o
perfil. Fundado em 20 de março
deste ano, pela colônia minei
ra radicada em Guaramirim, o

Pirapora homenageia com seu

nome a cidade de onde vieram o

técnico (Ricardo Entrepontes) e'

alguns jogadores. As cores azul e
vermelho remetem a uma equipe
varzeana de Pirapora, também
comandada por Entrepontes. O
escudo, ainda em criação, prevê
o triângulo vermelho da bandeira
mineira, um peixe Gá que pira
para significa salto do peixe) e a

ponte metálica por onde o trem
.

cruza o rio São Francisco .
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Aexpectativa dos
líderes ·na reta final
Plu, Cruzeiro e Corinthians acertam últimos ponteiros

-

um tratamento especial, porque
a intenção da comissão técnica é

que ele chegue inteiro até a últi
ma rodada. "A hidratação com o

Ronaldo começará. logo de ma

nhã. Ele vai beber de 3 a 4 litros
de água de coco", disse o fisiote

rapeuta Bruno Maziotti.
No Fluminense, o que mais

preocupa é .0 ataque.'Ontem
Emerson treinou normalmente,
mas ainda é dúvida para o con

fronto contra o São Paulo, às 16h
em Barueri (o Morumbi será pal
co do show do PaulMcCartney). O
Sheik está com dores no tornozelo

esquerdo. Já Fred, que não mar

ca desde julho, espera quebrar o
jejum contra o Tricolor paulista e

não perder o Corinthians de vista.
Pelos lados do Cruzeiro, que

enfrenta o Vasco às 18h30 na

Arena do Jacaré, a polêmica par
tida contra o Corinthians ainda é
assunto. ''A nossa gana de título
aumentou. Se derem brecha para
chegar, nós vamos chegar", disse
o atacanteWellington Paulista. O
time mineiro também descarta

alguma possível desmotivação
do Vasco, que não tem grandes
pretensões no campeonato e

também poderia prejudicar o

rival Fluminense. "Eles jogarão
sério, são homens também, têm
família para cuidar e sabem que
não poderão fazer uma coisa feia
dessa", comentouWellington.

DIVULGAÇÃO/PHOTOCAMERA

A antepenúltima rodada
do Brasileirão começa
amanhã, mas os três
times que ainda
brigam pelo título só

jogam no domingo.

E dessa vez será o Cruzeiro

quem entrará em campo sa

bendo como foi o resultado dos
rivais. O Corinthians terá de en

frentar o Vitória 'às 17h em Sal
vador e a maior preocupação do
time, além do fato do adversário

brigar contra o rebaixamento, é
o calor que costuma fazer na ca

pital baiana. Ronaldo receberá

Emerson
treinou

ontem, mas
ainda sente

dores no
tornozelo

esquerdo e

segue como
dúvida para

domingo

Rolamentos - CTK / Powell / SNR
Selos Mecânicos - selobras

Peças para motores elétricos e motobombas

Comercial Itde.
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Duas horas na fila
para ser atendido
Serviço de informações não é regido pela lei dos bancos
JARAGUÁ DO SUL

Morador do bairro
Jaraguá 84, Adilson Braun
procurou ontem a agência
da Caixa Econômica,
da rua Expedicionário
Gumercindo Silva.

OObjetivo
era simplesmente

solicitar informações sobre
o PIS (Programa de Integra
ção Social). No entanto, ele

levou um susto ao receber a senha
93, enquanto o cliente com o nú
mero 37 era atendido.

No começo, ainda com as

pernas descansadas, ele enfren
tou a fila. Os ponteiros do seu

relógio marcavam 11h30. Dos

quatros caixas de informações

da filial bancária, dois tinham
funcionários prestando atendi
mento. Quando passou o horário
do meio dia, Adilson ligou para
o Procon, órgão de proteção ao

consumidor, para tomar as devi
das providências.

Entretanto, segundo Braun, os
fiscais o informaram que a legis
lação que estabelece o tempo de

espera na fila não engloba os bal
cões de informações, apenas os

caixas parapagamentos de contas.
Agora, ele, que também faz par
te do Conselho Fiscal do Procon,
pretende levar essa realidade para
discussão na próxima reunião.

IIVOU colocar na pauta para
que seja modificada a lei junto à
Câmara de Vereadores. A lei deve
valer para todos os serviços dos
bancos e não apenas para os cai-

xas. Hoje (ontem) idosos e pais
com filhos de colo tiveram que
esperar o mesmo tempo que eu

na fila". Todo desconforto acabou,
mas somente quando apitou a se

nha 93, passando das 13h30.
De acordo com o diretor do Pro

con de Jaraguá do Sul, Adilson Ma
cário, a lei municipal 5049 de' 2008
esclarece que a fiscalização pode
atuar quando Ô tempo de perma
nência em fila de caixas ultrapassa
os 20minutos em dias normais e 40
minutos entre 5 e 15 de cada mês.

"Hoje (ontem) os fiscais do Procon

comprovaram o atendimento no

balcão de informações, mas a lei
deixa claro que só vale para o setor

de caixas", esclarece.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

ANA LAís SCHAUFFEfÜ

Adilson Braun

ficou duas horas
na fila do balcão
de informações
e pretende levar

assunto para
debate dos
vereadores

LOCALIDADE RURAL VAI GANHAR NOVO POSTO DE SAÚDE

Unidade terá médico após reforma
Os moradores da localida

de rural Garibaldi e Santo Es
tevão vão ganhar um posto de
saúde novo em março de 2011.
A Prefeitura está reformando o

antigo local, onde funcionava
uma escola e foi adaptado para
área da saúde. O novo espaço
terá 185 metros quadrados. Foi
investido R$ 206 mil nas obras,
com recursos do governo esta

dual e do município.
De acordo com a diretora

de atenção básica, Eunice An

dreatta, toda a unidade está
sendo modificada. ''A estrutura

do posto vai sofrer muitas al

terações. O local antes não era

adequado e não tinha as salas localidade do Garibaldi haverá
necessárias para o atendimen- um médico após a inauguração
to. Agora, com as reformas, os do posto", garantiu. Por enquan-.
pacientes e também os traba - to, os moradores dessa região
lhadores do posto de saúde te- precisam se dirigir ao Pama da
rão mais conforto", explicou. Barra ou ao Pama 1.

Atualmente o posto de saúde A previsão é de contratar ape-
não tem atendimento médico. nas um médico e mais agentes
Segundo Eunice, isso acontece comunitários para o posto. Eu
por causa do baixo número de nice afirma que o local já tem

médicos efetivos na cidade. Po- uma equipe formada, que vai

rém, a Prefeitura pretende lan-' continuar os trabalhos após a re
çar um concurso. público para forma. "Talvez' seja preciso mais
contratar mais profissionais- no agentes comunitários, para ir até
início de 2011. "Depois desse as casas das famílias, fazer as vi
concurso nós vamos atender a sitas mensais e trazer os proble
demanda que falta, colocando mas da comunidade para o pos
médicos em todos os postos. Na

.,
to", finalizou.
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CONFIDENCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaragua do Sul/ 2a Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, vila nova - CEP 89.259-300, Jaragua

do Sul- SC E-mail jgsvar2@jsc.jus.br
Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS
Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária n° 036.05.009056-4

Autor: Banco Finasa S/A
Réu Leonir Vaz

Citando (a) (s): Leonir Vaz. CPF 039.883.109-21, Rua 60- Joaquim Francisco de Paula,
3.082, Chico de Paulo - CEP 89.254-710, Fone (047), Jaragua do Sul-SC.

Descrição do(s) BEM (NS): O veiculo Honda CG 150, modelo Titan KS, ano 2005, cor
azul, á gasolina, Chassi: 9C2CK08105R026864. Valor do Débito: R$ 9.197.00, Data do calculo:
10/11/2006. Por intermédio do presente a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local
incerto ou não sábio, Fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, Tramitam os autos do

processo epigrafado, bem como CITADA(S), para que: a) proceda o depósito do valor do débito e

seus acréscimos legais, conforme cálculo colaborado na forma do art. 3°, § 2°, do Decreto -lei n°
911/69, com alterações pela lei n° 10.931/04, no prazo de 5 dias (cinco) dias: b) conteste o feito,
se assim o quiser, em 15 (quinze) dias (art. 3°, parágrafos 3° e 4°) contados no transcurso do pra
zo deste edital. ADVERTÊNCIA: a) Incorrendo o pagamento, ou não sendo contestada a ação no

prazo legal, presumir- se- ao aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição
inicial (art. 285. c/c o art. 319. do CPC). b) Cinco dias após executada a liminar, consolidar- se- ao
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciários, cabendo
ás repartições.competerítes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de proprieda
de em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art.
3° § 1 ° do mesmo decreto lei). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,
foi expedido o presente edital, o qual será fixado no local de costume e publicado 1 vez (es), com
intervalo de O dia na forma da lei.

Jaragua do Sul (SC), 13 de Abril de 2010

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.., ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato âo Município e Comarca de Guaramirim - Christa Inge HilleWagner, Interventora

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

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

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitartern), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localiza
ção incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domícílíadats) fora daCircunscriçãoGeográfica
daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante,
tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 9960 Sacado: CARIDS SCHMTIZ ME CNPJ: 02.391.009/000 Cedente: LUCITA BERNS ME CNPJ: 05.563.948/000
Número do Título: 0500229000 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAM1RIM DataVencimento: 30/10/2010Valor: 690,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital:R$15,00

Protocolo: 9965 Sacado: EIlAS FEllS CPF: 072.753.619-22 Cedente: MITSUI'EC COM. E MANUT. DE MAQ. IlDA CNPJ:
05.338.614/000 Número do Título: 462 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO
SADataVencimento: 10/07/20iovafor: 178,00 liquidação após a intimação: R$1D,40,Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$15,00

Protocolo: 9753 Sacado: EMPREITEIRA CONSTRUERG IlDA CNPJ: 05:785.154/000 Cedente: CASAS DA AGUAMATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO IlDACNPJ: 75.362.160/002 Número do Título: N129705 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por In
dicação Apresentante: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO IlDA DataVencimento: 02/05/2009 Valor: 953,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$10,88,Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 9834Sacado:GIlMARLFALDE 0I1VEIRACPF: 649.453.245-49 Cedente: CKCOMERCIOEREPARAÇOESHIDRAU
UCAS IlDA - MECNPJ: 09.491.877/000 Número do Título: 31 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: CKCOMEROO EREPARAÇOESHIDRAilllCAS lIDA - MEDataVencimento: 12/09/2010Valor: 400,00 liquidação após
a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 9911 Sacado:GISELE E. BlANCKBORGESDELIMACPF: 021.736.069-64 Cedente: SECURITYmCOM COMER
CIO DE EQUIPAMENTOS ElETCNPJ: 07.478.234/000 Número doTítulo: 00381 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por In
dicaçãoApresentante:!TAUUNIBANCO SADataVencimento: 18/10/20l0Valor: 196,80Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$ 53,86,Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 10115 Sacado: HALlNMETALURGlCA lIDAMECNPJ: 01.639.148/000Cedente:DINAMAC COMERCIO EMANUT.

EQUIPAMENTOSHIDRAULCNPJ: 06.287.921/000Número doTítulo: 0127/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indi
cação Apresentante: CAlXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 31/10/2010Valor: 606,12 liquidação após a intimação:
R$10,4O, Condução: R$lO,88, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 9313 Sacado: LUIZ FERNANDORIBEmOGUIMARAES CPF: 003.827.359-43 Cedente:VALDIRSEVERIANO DASIL
VA - ME CNPJ: 01.714.1ll/000 Número doTítulo: 3986001 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante:
BANCO DOBRASILSA - AGENCIAGUARAM1RIMDataVencimento: 05/1O/2010Valor: 282,25 liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$15,OO

Protocolo: 10101 Sacado: MERCADO DO NIlD lIDAME CNPJ: 03.320.064/000 Cedente: EJ\.1BRASIL EMPRESA BRASILEIRA
DISTRIBUIDORAlIDACNPJ: 19.166.917/000Número doTítulo: 1745493 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAM1RIMDataVencimento: 02111/2010Valor: 522,68 liquidação após
a intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 9789 Sacado: MERCADO DO NIlD lIDAME CNPJ: 03.320.064/000 Cedente: EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA
DISTRIBUIDORAlIDACNPJ: 19.166.917/000Número doTítulo: 17115491 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODOBRASIL SA - AGENCIAGUARAM1RIM DataVencimento: 19/1O/20l0Valor: 522,70 liquidação após
a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 9887 Sacado: MERCADO DO NIlD lIDA ME CNPJ: 03.320.064/000 Cedente: EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA
DISTRIBUIDORAlIDACNPJ: 19.166.917/000Número doTítulo: 1745492 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAM1RIM DataVencimento: 26/10/2010Valor: 522,68 liquidação após
a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 10104 Sacado: NBTRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS E INFORMACNPJ: 06.322.290/000 Cedente: BOOZ
SERVIÇOS EMPRESARIAIS lIDACNPJ: 08.680.031/000 Número doTítulo: 4868-02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAM1RIM DataVencimento: 03111 /20l0Valor: 993,84 liqui
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 9985 Sacado: NEIDE APARECIDA DOS SANIDS CPF: 670.171.939-20 Cedente: METALURGlCAAM. lIDA EPP
CNPJ: 85.141.026/000 Número doTítulo: S5783/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAM1RIMDataVencimento: 26/10/2010Valor: 180,00 liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 10229 Sacado: PEDRO GASPERI CPF: 352.421.919-53 Cedente: COOPERATIVAREGIONALAGROPECUARIAVALE
DO !TAJCNPJ: 85.789.782/000 Número doTítulo: 00140101 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAM1RIM DataVencimento: 05111/2010Valor: 2.961,40 liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$18,31, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 10124 Sacado: ROIA 100 TRANSPORTES lIDA CNPJ: 06.221.314/000 Cedente: BQGO RECAPADORA DE PNEUS
IlDA CNPJ: 05.831.488/000 Número do Título: 11273/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 30/1O/2010Valor: 360,00 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução:'
R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital:R$15,00

Protocolo: 9904 Sacado: TAOANA BERrOmO CPF: 009.706.519-61 Cedente: SECURl1YTElECOM COMERCIO DE sour
PAMENTOS ElETCNPJ: 07.478.234/000 Número doTítulo: 002/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RIM DataVencimento: 26/10/2010 Valor: 241,00 liquidação após a

intimação: R$10,4O, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10200 Sacado: VAGNER LUIZ SARTURI CPF: 058.729.969-00 Cedente: DELRI NATALINO DA SILVAMEIRA CNPJ:
00.896.808/000 Número do Título: 7020/05 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASILSA - AGENCIAGUARAM1RIM DataVencimento: 05111/2010Valor: 630,00 liquidação após a intimação: R$1O,40, Con
dução: R$ 5,00,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Christa IngeHilleWagner, Interventora
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Promoções válidas até 19/11/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswa,en para velculos básicos com pintura sólida. Frete Incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas, anomodelo 10/11, cód. 5U11C4, com preço promocional â vlsta;il
partir de R$28.990,OO. promoçlo ·GPS em toda a linha zero qulf6metro" válido enquanto durarem os estoques ou até 19/11/2010. Modelo GPS: Navegador GPS PortátU H-8u5tel' IHBN-431OP). Qualquer percentual de desconto anuIa;il ",eseme prosnoçJo. Fotos
meramente Ilustrativas. www.vw.com.br. Caraguá Auto Elite

Uma reTação de confiança'WW'\Mautoetite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. Líder de vendas da região. BANCOVOWWAGEN

Notebook Acer 4551-4315
Notebook Sony EA24FMlB

Processador Core i3 2.26 Ghz
Memória 4G B
HD 500 GB
Tela 14" LED
Leitor Blu Ray
HDMI
Web Cam
Windows 7 Home Premium R$ 3.190,00 à vista

ou em 1+9 sem juros de R$ 319,00
(cheque)

,>

Processador Turion II 2.3 Ghz
Memória 3 GB
HD 320 GB
Tela 14" LED
Vídeo ATI Radeon 256 Dedicada
Gravador OVO
Windows 7 Home Premium R$ 1.750,00 à vista ou em 1+9

sem juros de R$ 175,0() (cheque)

Notebook Acer 5741-6823

Processador Core i5 2.26 Ghz
Memória 4 GB
'HD 500 GB
Tela 15.6" LED
Teclado Numérico Lateral
Vídeo Intel128 Dedicada
Web Cam
Bateria 6 Células
Windows 7 Home Premium

Notebook Acer E-Machines E627 ..5555

Processador Athlon 1.6 Ghz
Memória 2 GB
HO 250 GB
Tela 15.6"
Gravador OVO
Leitor de cartão
Teclado Numérico Lateral

R$ 2.390,00 à vista

Ofertas válidas para pagamento com cheque e sujeito à consulta e�ãO de crédito
R$ 1.499,00 à vista
ou em 1+9 de··R$ 149,00'(cheque)

• CONSULTE-NOS
•

PARA OUTRAS FORMAS
DE PAGAMENTO!

Horário de funcionamento:
De Segunda à Sexta das
8h30 às 12hOO e das 13h30 às 18h30
Aos sábados das 8h30 às 12h30 ··'N t bo ksII... oe o
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