
Mais uma final naArena
Malwee/Cimed acertou os últimos detalhes no treino de ontem e espera chegar com força total
na decisão da LigaFutsal. Para o técnico Fernando Ferretti, cada final tem um gosto diferente.
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blush!
A revista da mulher inteligente!

Batalha aberta
pela presidência
Faltando um mês para
eleição da nova Mesa
Diretora da Câmara, PMDB
cogita negociata com

governo para garantir
apoio da maioria.

Página 4

ADMINISTRAÇÃO
Prefeito quer

" criar 48 .cargos

OBRA ENTR-EGUE
Autoridades participaram ontem da solenidade de inauguração das obras no Hospital São José.
Foram investidos cerca de RS 35 milhões nos últimos seis anos para garantir reestruturação

completa da unidade e também o aumento na capacidade de atendimento. Ato ainda marcou

a.mudança na administração da entidade que agora cabe à Associação Hospitalar São José.

Casa é demolida
noJar�uá84
Residência de-madeira
ficava em área verde da
Prefeitura e servia de
ponto de encontro para
usuários de droga.
Página 10

Presidente da CDL,Wanderlei Passold, faz balanço otimista
do setor e diz que qualificação dos profissionais foi um dos
destaques do ano. Página 7

INFRAESTRUTURA

Ponte do Centenário deve
ser aberta no próximo mês
Estrutura está pronta, mas inauguração ainda depende da
abertura de acesso e desapropriações. Moradores temem
movimentação extra nas ruas do bairro. Página 11

ECONOMIA

Comércio espera vender
10% a mais neste N'atal

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 História
1111"j"WUUií'l '1/" I" '7!lI9í'llIffilgl/l�'IIUII/""'I"''"'''l' 'WWD!fm '"'lm''il''' """1'I'll'm""jIYII@/1II!ffll,mll"j'UlllitUi'{"U""'fftn'"l"ffm,"�'r")m!f1Hiiffl,i!lIif"'j""'I!!'iIj" !""'lj1",.'; "" ,1.i".',S;ÚUIi .. , , .. oi, ," ,,",.. '" ;"" ,m", " A�, ,;,' ./1,,,1,;,,,, 111/.,.. ",;.1 li" I, "oi" ,UIi"I, ,II tn II" , .. "I ,I" ",' "ill./I;I"" ,

/'I"I'��
"'� fU'''�r''� ��
��n I''':ll 'W!
01.., I

I..

Deodoro da Fonseca
I

n1 "

.)_

renuncia à presidência I�
�i1m

No dia 22 de novembro de 1891, o Ma- �.'---

rechal Deodoro da Fonseca - não querendo
arriscar a possibilidade de uma guerra civil I

�- renuncia à presidência do Brasil. Ele havia
f sido eleito em 25 de fevereiro do mesmo ano, �Ii 1I

tomando-se o primeiro presidente do país e �mj
I II chegando ao posto pormeio de uma votaçãoI
I

do colégio eleitoral, formado por senadores e �II II
, ! �/

deputados federais. I!. No mesmo dia, o Marechal Floriano IPeixoto também havia sido eleito, para ser

Io vice-presidente da república - terminava,
assim, o Governo Provisório. A fase consti- lil�
tucional do governo de Deodoro da Fonse- ��
ca durou até o dia 3 de novembro, quando MilI"mI
ele deu um golpe de estado. Ir 1

Havia, naquele momento histórico, um ��
conflito entre os militares e os políticos civis. �Os militares queriam se manter na política e

eram favoráveis auma centralização absoluta l'
ti

e a concentração do poderpolítico, enquanto LW!
i,; n

os civis desejavam a volta dos,militares aos � �!i

quartéis e lutavam por um governo descen- �!I; ,

I

tralizado e federalista. IDeodoro iniciou seu mandato sob forte �w.[ tensão política. Tinha a oposição do Congres- ��i
I

, so e da população devido àcrise econômica.f I'"
,

A situação acabou gerando uma violenta re- w�f !�:t ação, o que fez com que Deodoro decretasse
, ��i

a dissolução do Congresso. Tropas militares.�
�

cercaram os prédios do Legislativo e pren- I! �
deram líderes oposicionistas, a imprensa do

Z�
!

'

Distrito Federal foi posta sob censura total, ��
assim, decretando estado de sítio no país. ��'" �

Uma revolta armada aconteceria nos f�
últimos dias de novembro, quando o Almi- ��!

I'rante Custódio de Melo ameaçou bombar-
'I

i,
IIdear o Rio de Janeiro. OMarechal Deodoro, �1

então, cedeu às pressões e renunciou ao !�
b �

cargo de presidente, entregando o poder ao
vice-presidente, Floriano Peixoto.
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o desaparecimento
de Jimmy, Hotfa

Iímmy Hoffa entrou na lista do FBI há 35 anos e per
manece lá até hoje. O americano, ex-presidente doTeams
ters (Irmandade Internacional dos Caminhoneiros), de
sapareceu em 1975 e nunca mais foi encontrado. Hoje, o
caso não só continua nos arquivos do FBI como também
se tomou um dos dez casosmais misteriosos do órgão.

Em 1964, ele havia sido condenado por adulteração,
tentativa de suborno e fraude, tendo sido preso em 1967

e libertado em 1971. Depois disso, o presidente Richard
Nixon teria proibido Hoffa de participar de qualquer
atividade sindical, pelo menos até 1980.

,

Hoffa começou a trabalhar para reverter a decisão.
Nessa época, desapareceu. No dia do seu desapareci
mento, 30 de julho de 1975, Hoffa esteve em uma reu

nião com dois líderes da máfia em um estacionamento
do Red Fox Machus Restaurante em Michigan. Acredi
ta-se que Giacolone Anthony Provenzano e Anthony
haviam sido os mafiosos com quem ele teve contato

naquele dia. Provenzano era também um líder sindical
com o Teamsters em Nova Jersey, e já havia sido muito
próximo de Hoffa. Mesmo depois de um período de in

vestigações, as buscas foram consideradas inconclusi
vas. Hoffa foi declarado legalmentemorto em 1982.

o desaparecimento do sindicalista Jimmy Hoffa permanece
hoje como um dos casos mais misteriosos do FBI

PELO MUNDO

Intentona Comunista Café Filho impedido Importação de café
No dia 22 de novembro de 1972,

chegam ao porto de Santos as 20 mil
sacas de café compradas em EI Salva
dor para a produção de café solúvel.
Era a primeira vez que o Brasil impor
tava o produto e o primeiro passo no

caminho da exportação cafeeira do
Brasil. Segundo dados do Cecafé, o

Brasil chegou a exportar 2,43 milhões
de sacas em janeiro deste ano, o índice
mais alto dos últimos quatro anos.

Em novembro de 1935, o dia 22 foi
marcado pelo início da Intentona Co

munista, em Natal, no Rio Grande do
Norte. Liderada por Luís Carlos Pres

tes, omovimento consistia em uma re

volta político-militar promovida pelo
Partido Comunista Brasileiro, o PCB.
O levante eclodiria em outros territó

rios, paralelamente: em Recife, no dia
25 de novembro, e no Rio de Janeiro,
dois dias depois

Neste mesmo dia, em 1955, o Con

gresso decreta o impedimento de João
Fernandes Café Filho que, licenciado

por motivos de saúde, pretendia reas

sumir o governo. Assim, estava oficia
lizada sua deposição, marcando o go
verno do advogado como um dos mais
curtos da história Brasileira - o único

potiguar a ocupar a presidência havia
liderado o país entre 24 de agosto de
1954 e 8 de novembro de 1955.

Luiz H'enrique no Ministério
No dia 24 a 30 de outubro de 1987, as "hostes peemedebistas" recebiam uma

boa notícia pelo O Correio 'do Povo. O deputado LuizHenrique da Silveira, que
tinha em Jaraguá do Sul sua segundamaior base eleitoral, havia sido convidado
pelo presidente Sarneypara assumir oMinistério daCiência eTecnologia.

Direitos Humanos
Os direitos do ser humano são objeto de

preocupação desde 1689, quando Guilherme
III, da Inglaterra, firmou a primeira declaração
nesse sentido. Em 1789, os revolucionários
franceses aboliram os privilégios da
nobreza. Em 1948, a ONU definiu os direitos
fundamentais do homem, que continuam
sendo violados em vários países.

CSM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ n?

02,805,185/0001-37, torna público que requereu à Fundação do Meio Ambiente

(FATMA), Licença Ambiental de Operação - LAO, para a atividade de Fabricação
de Máquinas e Peças para Construção Civil, com instalações na Rua Erich

Froehner, 3055, Bairro Schroeder I, no município de Schroeder/SC.
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PONTO DE VISTA

QUARTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
OAB deJaraguá

doSu/
Jorge BrogAo/;,
econom;$úJ·,

Durva/Marcatto, Romeo P;azera
presidente daAcijs Júnior, advogado

Educacão e mobilidade social·
..:t

No período
de 2002 a

2009, todas
as faculdades,
tanto públicas
como privadas,
já contabilizaram
o atendimento
de 700 mil

estudantes da
classe D •

Hecentem.
ente, o exame do Enem foi noticiado

com grande estardalhaço por causa dos pro
blemas ocasionados na confecção dos gabari
tos. A gráfica contratada produziu 10 milhões

de provas, na qual houve um lote de 20mil que saíram
com erros de impressão. Nesse caso, o governo, depois
de identificar os participantes prejudicados, fará uma
nova prova através do método TRI, .que permite aplicar
os testes emdias diferentescomomes-

mo grau de dificuldade. Resulta evi
dente que isso tomou-se um contra

tempo, mas é umamedida que evitará
maiores gastos na aplicação da prova,
sem prejudicar aqueles que deverão
entrar nas universidades conforme o

calendário estipulado. Por outro lado,
a atenção centrada nos problemas do
Enem deixou passar despercebida a

importante notícia com referência ao

aumento de estudantes de baixa renda
nos cursos universitários. A pesquisa
do Data Popular, que é um instituto

especializado em mercado emer

gente no Brasil, divulga que, pela pri-
.
meira vez na década, jovens de baixa
renda são maioria nas universidades.
Este novo contingente de jovens, que
representa 73% dos universitários,
faz parte da primeira geração de suas

.

famílias a conquistar um diploma de nível superior.
A pesquisa revela que os estudantes da classe D,

originários de famílias que ganham menos de três
salários mínimos, ultrapassaram os filhos dos setores
mais privilegiados da pirâmide social. A mágica des
se resultado encontra-se no Programa Universidade
para Todos - ProUni, que já atendeu nestes últimos
seis anos a 747mil estudantes de baixa renda. No pe
ríodo de 2002 a 2009, todas as faculdades, tanto públi
cas como privadas, já contabilizaram o atendimento
de 700 mil estudantes da classe D, numa média de
100 mil jovens por ano. Resulta interessante destacar

que oito anos atrás esta classe ocupava apenas 5% da
totalidade das vagas nas universidades. Na atualida
de, pelo contrário, eles representam 15,3%, enquanto
os da classeA diminuíram de 24;6% para 7,3% duran-

te o ano de 2009.
O estudo mostra também que entre 2002 e 2009,

o número de estudantes universitários no Brasil au
mentou de 3,6milhões para 5,8 milhões, o que repre
sentaum avanço de 57% na totalidade desse universo
educacional. Nesse contexto, as classes A e B detêm
26,3% das vagas nas universidades, enquanto os estu

dantes das classes C, D e E representam 73,7% desse
total. Por outro lado, o acesso à univer
sidade representa para esses jovens um
investimento muito pesado, mas que
oferece a possibilidade de mudar de
vida e ascender socialmente. No entan
to, existe uma' contrapartida por parte
de empresas que realizam parcerias
com o Centro de Integração Empresa
Escola - CIEE" oferecendo uma ampla
rede de apoio através de programas de
bolsas em faculdades privadas. Tal ini
ciativa inclui o governo na sua principal
vitrine da política educacional, aquela
que permite que estudantes carentes

estudem em instituições de ensino su

perior privadas com bolsa integral ·ou
parcial, usando como contrapartida a

isenção de tributos.
Para finalizar, e retornando ao caso

do Enem, é preciso entender que, apesar
de suas falhas circunstanciais, este pro

cesso, mais do que uma avaliação do ensino médio,
representa um mecanismo institucional de estímulo
ao estudo, além de constituir-se numa extensa políti
ca de inclusão social. É possível que aquelas pessoas
que sempre estão prestes a ridicularizar ou desme
recer qualquer ação governamental, não percebam
que por trás de falhas humanas, sempre há umanova
oportunidade para refazer as coisas de modo correto.
Nada melhor do que as palavras do Prof. João Mon
levade, consultor do Senado Federal, ao dizer que o

"Enem representa a transição da loteria dos vesti
bulares para a realização do preceito constitucional:
a educação superior é um direito de todos, segundo
a capacidade de cada um., e serve ao mesmo tempo
para aperfeiçoar seus mecanismos avaliativos, com
o aprovei�amento democrático de todos os talentos".

"
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8adesc oferece
consultoria amanhã
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Inscrições para
, curso em Corupá

Estão abertas as inscrições para o curso
gratuito de Ajustador Mecânico, em Coru

pá, oferecido pelo Senai de Jaraguá do Sul.
A prova de seleção será no dia 13 de dezem

bro, na EscolaAluísio Carvalho de Oliveira,
com início às 8h. Para inscrição, é necessá
rio ter entre 14 e 22 anos, apresentar identi
dade e CPE Inscrições naBiblioteca Pública
CastroAlves até 9 de dezembro.

Sesc programa
orientacão

�

o Sesc Saúde ao Seu Alcance oferece
nessa quarta-feira, informações e orien

tações de prevenção e promoção da saú
de. Haverá exames de colesterol e glice
mia, vérificação de pressão, peso/altura,
cálculo do IMC, teste de acuidade visual,
entre outros. O evento gratuito acontece

das 7h30 às 12h no Shopping Breithaupt.
É fundamental estar em jejum.

O Badesc (Banco de Desenvolvimento de
Santa Catarina) estará amanhã em Iaraguá
do Sul para prestar esclarecimentos e orien
tações sobre linhas de crédito para empre
sários da região.A consultoria acontece das
14h às 17h, e é exclusiva para associados da

Acijs, mediante horário marcado. O agen
damento deve ser feito pelo telefone (47)
3275-7021 e pelo e-mail cra@acijs.com.br.

11{*f.I)"''1r'�:
Hn1J�t"

Villa Coral se
apresenta hoje

o projetoVilla Coral, iniciativa da Scar

que propicia-formação artística a crianças
no morro BoaVista, apresenta hoje mos

tra do trabalho realizado durante o ano. A

apresentação para pais emoradores ocor
re no Centro de Referência de Assistência
Social localizado na comunidade, às 15h.
O espetáculo se repete dia 30, às 19h30,
no Centro Cultural da Scar.
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Vereador diz que ainda pode assumir comando da Secretaria Regional

MESA DIRETORA

PMDBcogita
apoiodoDEM
parapresidência
Jaime Negherbon também pode dar
lugar a Lorival Demathê na indicação
JARAGUÁ DO SUL PV) apoiaria o dissidente do G8,

Isair Maser (PR).
No entanto, Negherbon ��

mite chamar o Democratas, para
ter ampla maioria na votação.
"O Jean e a Natália foram eleitos
com os votos de todo o Legisla
tivo. Também gostaríamos de ter
essa tranquilidade", afirma. O lí
der do governo, Adernar Possmai í,

(DEM), é cotado para a vice-pre
sidência.

O PMDB ainda possui um pla
no B 'para a presidência da Casa.
Lorival Demathê (PMDB), dono
de bom trânsito com a Prefeitura,
pode ser indicado para o cargo,
enquanto Negherbon iria para a

Secretaria de Desenvolvimento

Regional, que, até segunda ordem,
deve ficar com o partido.

"Se essa for a melhor estraté

gia, ela será colocada em práti
ca. Eu sou vereador em segundo
mandato e estou preparado para
assumir a SDR. Isso será decidi
do nas próximas semanas", de
clara Negherbon.
• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

o diretório municipal do
PMDB já definiu os planos
para 2011: a presidência
da Câmara de Vereadores
e a Secretaria de
Desenvolvimento Regional.

Para alcançar os dois órgãos,
o partido parece estar disposto
a tudo, inclusive a negociar ao

mesmo tempo com a base alia

da da Prefeitura e com os outros

vereadores da oposição. Indica
do para disputar a presidência
da Câmara, Jaime Negherbon
(PMDB) admite, que 'pode cha
mar o Democratas para compor
a Mesa Diretora.

Dos 11 vereadores, Negher-'
bon teria, hoje, seis votos, o que
garantida a s-ua eleição. O colega
de partido, Lorival Demathê, a

bancada do PT, Jean Leutprecht
(PC do B) e Natália Petry (PSB)
se comprometeram em apoiar
o peemedebista. Do outro lado"
a base governista (DEM/PSDB/

EDUARDO MONTECINO

glas da oposição para tomar uma
decisão. Queremos continuar na
Mesa Diretora", afirma.

Presidente da Casa em 2008,
Jean Leutprecht (PC do B) teve o

nome ventilado para assumir a

primeira secretaria. No entanto, o
vereador desconversa sobre o as

sunto. "O importante para nós é o

PMDB assumir a Câmara e cum

prir o acordo inicial. Se quiserem o

nosso nome para compor é outra
coisa. Não discutimos a possibili
dade de um integrante do governo
fazer parte, mas não há nenhum

impedimento para isso", declara.

PT vai entrar na.briga
pela cadeira de 'vice

O acordo feito pelo G8 no fi
nal de 2008 previa apenas a es

colha do presidente, deixando as

demais vagas da Mesa Diretora
em aberto. A bancada do PT, que
ocupou a primeira secretaria nos
dois primeiros anos, deve agora
brigar pela vice-presidência:

A afirmação é de Justino da
Luz (PT) , que se candidata à

vaga, já que, em 2012, a' indica
ção para presidência deverá ser

de Francisco da Luz (PT). Justino
comenta que o partido pretende
discutir o assunto nos próximos
dias. "Vamos reunir as outras si-

ARQUIVO OCP

ta eleição. O líder do governo,
Adernar Possamai (DEM), ex

plica que o partido tem nego
ciado com o PR, mas ainda não
bateu o martelo. Quanto ao

PMDB, o vereador afirma não
saber de conversas a respeito.

Justino da Luz quer ser vice-presidente da Câmara no próximo ano

Isair Moser se mantém'
candidato à presidência

A possibilidade de um acor

do entre o PMDB e o governo
não preocupa o vereador Isair
Maser (PR). O dissidente do G8

mantém seu nome como can

didato a presidente da Câmara
e garante' ter os votos do DEM,
PSDB e PV: "Agora, é hora de

negociar com outros partidos
para conseguir o sexto voto,

que dará a vitória", afirma.
Maser revela que também

negociou com o PMDB, mas

para que o partido apoiasse sua

candidatura e não o contrário.

"Existe, sim, a possibilidade de
eles nos apoiarem. O contrário
não deve ocorrer, pois eles não

precisam do meu voto se tive
rem os seis atuais:', comenta.

Apesar da confirmação de

Maser, o Democratas ainda
não definiu sua posição nes-

"Nós queremos fazer parte
da Mesa Diretora. Já era nos

sa intenção ano passado, mas
não deu certo. Meu nome está
à disposição para ser vice-pre
sidente ou primeiro secretário,
assim como do vereador José
de Ávila", comenta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Reac;ãotucana
Os tucanos do Vale do Itapocu não jogaram a toalha
e vão lutaraté o fim para manter o partido àfrente
da SDR (Secretaria deDesenvolvimento Regional)
de Iaraguá do Sul. O sentimento écristalino:
nestafunção, o partido tevefina sintonia com as

prefeituras da região, além de deixar uma marca
de gestão, com investimentos degrande monta,
como, por exemplo, na área de saúde. (Ontem, foi
inaugurada a ampliação doHospital eMaternidade
São José, com investimentos da ordem deR$ 10,4

.

milhões nos últimos seis anos.)
Tucano emplumado da região lembra, ainda, que
foi o PSDB quem coordenou a vitoriosa campanha
da tríplice aliança na região - Raimundo Colombo
venceu em todos os municípios. No segundo turno,
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houve o engajamento do PMDB, partido que deve
assumir a SDR, apesar da resistência do PSDB.
Mesmo afirmando que os tucanos não desistiram
do posto, afonte tucana adianta: se nãofor na
SecretariaRegional, algum tucano local estará em

função destacada em Florianópolis.
O que tem atrapalhado o partido éa divisão existente
entregovernistas e independentes.A primeira ala
éfonnada porgente empregada naPrefeitura.A
segunda prega a independência e ummaior arrojo
do PSDB nas questões locais e estaduais, todos de
olho em 2012,já que o atual vice, Irineu Pasold,foi
proibido de dar expediente no paço. Como para
toda ação há uma reação, é natural que parte do.
tucanato queira dar o troco em 2012.

'

DIVULGAÇÃO

,

Reorganizar
, .

e preclsio
oPf de Jaraguádo Sul
reúne-seneste sábado

paradiscutiro futuro
do partido e as 'eleições
de 2012.EmboraDilma
Roussefftenhasido amais
votadanomunicípio e
Ideli Salvátti 'conquistado
o segundo lugar, os doís
candidatos locais (a
deputado federaleestadual)
tiveramdesempenhos
bem abaixo doesperado.
Segundo o presidenteda
legenda,Riolandop�

,fflUliI/!IUIIIOIIIUlJlIlllIlJllmMl/IJJjJfflUJiJlIlIflIIIOmWIIIJIIJlIIlf/IIIDl1lImlIH1IIIIUPlllllmIlJllBllllmJl/JIIIJIIlOWmlUJ1JlmHllIlIlllOIlllllnmHlUllil/lll!Jmn!IHIIIIIODflIODIJIIIIIUIIIOIlJlIlll_'/IIllIII.�UJIPlUlllllllllmoIIIIUlJJJmIlIOIIlmJJ/JHllilmlllll/lli1iilJ/JlliIIIllmlllflllll11/HiliIIOlllllfl/lJlJ/ilJllnUOlIIIO/JJIIIlI/URIlIlOUlIIDIIlmuOIJlUII_'UflIiIIDIHIIl!1ll1lnlllmmIlIllIlIllIOlll1JlmUIIlII/I1lDIl!IH.illlJIOlOllflllllflIlWUIJIUlIlIlllIl1flilI/IOIIIIIIIIIII/lllllJlllllIilIlII/!IIIIllIIU/II1

stá causando frenesi em Guaramirim o

projeto enviado pelo Executivo criando
novos cargos comissionados. E as pre
tensões do prefeito NilsonBylaardt não

são modestas. A estrutura passaria dos atuais 72

para 120 cargos disponíveis para indicação po
lítica. A matéria foí analisada pela Comissão de

Justiça, ontem, e não obteve parecer conclusivo.
A oposição pediu nova análise jurídica à Casa,

mas dificilmente o Executivo conseguirá apro
vação legal para sustentar o projeto. A lei manda
realizar concurso público. Até porque, Guarami
rim passaria a-ter 825 servidores e o percentual
gasto com a folha de pagamento poderia atingir

.

54%, bem acima do limite-prudencial de 49% es

tabelecido pela Lei. de Responsabilidade Fiscal.
Na foto, os vereadores Jabpe de Ávila (PT) CE) e
piogo Junkes (PR) discutem o ass�nto.

,,� .

e preCISO reorgamzaro

partido e citaosnomesde
.

Dionei daSilva,Francisco
Alves, Justino daLuz,Leone
Silva eAirtonSudbrack

". "

como provaveispre-
candidatos a prefeho,

Federal
A baixa votação dos

representantes locais
desidratou as pretensões
petistas de Jaraguá para
ocupar cargos federais. O
assunto, de acordo com
Riolando Petry, nem está na

pauta do encontro de sábado.
.

Fato que fortalece o ex

deputado Dionei.

Política 5

•

PINGA
FOGO

HUMOR· "Temos idade parecida, e
elemostra enorme energia e prazer
no que faz. Como eu, rs rs." Frase de

José Serra, via twitter, comentando o
show de PaulMcCartney.

OBSTÁCULO·O fato deNiura
Demarchi ter trabalhado

exclusivamente paraNilson

Gonçalves, de Joinville, durante a
campanha, pode atrapalhar os planos
dela para ser candidata a prefeita.

MAS·Niura deve conversar ainda
esta semana comRaimundo

Colombo. Estámapeada para assumir
função estadual.Vicente Caropreso

também é um bom nome.

·Premiação
É grande a expectativa nos
corredores da Prefeitura
de Iaraguá do Sul. A

administração municipal
é finalista e concorre ao

Prêmio Municípios que
Fazem Render Mais, da
Fundação Getúlio Vargas, na
categoria para cidades entre
50.001 e 205 mil habitantes,
região Sul. Os vencedores
serão conhecidos nesta

quinta-feira, em Joinville,
na sede da Associação
Comercial e Industrial. A

prefeita Cecília Konell estará
presente ao evento.

Pressa
oMinistério Público lembrou e aCâmarade Iaraguã
acatou. Faráumaaudiênciapúblicapara discutir o
projeto de reposicionamento da 'chamadaPonte doRau.
A naturezadamatériaexige a discussão como distinto

público.Adata ainda não está fechada,mas pode serno
dia 6 de dezembro.Amatéria 'chegou ao Parlamento em '

regime de urgência. Significaque precisa servotadaem 30
dias. Como o protocolo é do dia II denovembro, o prazo
limite paravotação é 10 de dezembro,mIlIIUifllmmlnlfllIUIIIIIIIIIWlU/lh&UIlUilllllJllllillliIU!lflIIUIIIIIIJIIflHJ/mUIIu'�lIl1ll1l#llmlllllllliJiImlulmilflllnIIIII/UIIIIUlpnlPl/lmlmIIlIIUIIiIlmllilllll!illdOUJlmIIHI,j�I;lllínudl/lfifJnlliliilllllllllllmlllnllllfllllllnuIIll1mUfIllIIllflum/iiiiiiflllllUIHIIUIIIIUllllhlH1U1llllllli1lBIOlflllllUIIII1IInIIIIUIIII;UdilIIIIÚIlIOIUllIummOIOfUHlIIIOnllllHmWIIIIHIJIUlflflliDILlImmmlWáJJiUllIUllllilUllJlmmmllllUllllflllllllllllPlmU!lllmUUDl/lllmmmllllUlIIJJmlnllll�lIniUllihll/lllllllliIDllllllmlmlmilumllllHIIUllmllll

Avalista
Caso vingue a tese de que as Secretarias

Regionais de Joinville, Jaraguá, Criciúma e

Lages passem a ser comandadas sob o aval de
Luiz Henrique, Paulo Bauer, Pinho Moreira e

Colombo, a última palavra por aqui será a do
senador eleito. Em conversa com a coluna, ele
afirmou que trabalhará pelo p.artido "até onde
for possível," mas admite avalizar alguém do
PMDB "pensando no bem da aliança."

""'��I. , "t( •• �j .. _" .... ,j.� .. _ ....

.. �,

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRWSC, �62fi9/D

www.gumz.com.br

(47)3371..t:741 ...PAICEIII.aí CElTO.
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Uderança: como
desafiar sua equipe

....IP você ainda acredita que é

...�preciso ter chefes para dar
.

struções aos funcioná
.....n-.ios, ou departamentos
para poder gerenciar a organiza
ção, assim como objetivos para

que todos saibam o que devem fa

zer, informações de antemão para
poder decidir, metas para poder
controlar o desempenho, estímulos
paramotivar e hierarquia para defi
nir responsabilidades chegou ahora
de repensar seus conceitos.

.

liderança é um tema que desa
fia constantemente os pensadores
de gestão a elaborar extensas listas

. de qualidades do "executivo ide
al" ou do "líder ideal". Na maioria
dos casos, essas listas não passam
de coletâneas de ideias utópicas e

tediosas.As organizações não preci
sam de seres humanosmelhores ou
de patriarcas mais perfeitos, mas,
necessitam de modelos de dire

ção que estejam à altura de nosso

tempo, nos quais pessoas comuns
possam tomar decisões assumin

do responsabilidade própria.
Como, porém, se constrói tal

modelo de direção?
Uma boa liderança cria um

ambiente em que todos são ener

gizados. Isso, porém, não acontece

a partir de uma ameaça, do medo
. da punição ou da promessa de prê
mios e sim do desejo de dar uma

contribuição positiva. liderança,
ao contrário do que comumente se

imagina, não significa alguns toma
rem mais decisões do que outros.

Significa disciplinar a si mesmo e

DOLErfOR

deixar que outras pessoas tomem
também decisões. Além disso, exige
modéstia e uma autocompreensão
de que se está a serviço dos outros .

William Edward Deming, reco
nhecido pela melhoria dos proces
sos produtivos nos Estados Unidos
durante a Segunda Guerra Mun

dial, afirmou certa vez que a tarefa
do líder é afastar o medo da Çlrga
nização, de modo que os funcio
nários sejam encorajados a tomar

decisões demaneira autônoma.
Herb Kelleher, ex CEO da Sou

thwest Airlines, disse em entrevista

a HSM de março/abril 2010 que
"apesar de todas as dificuldades que
as companhias aéreas atravessaram
nos últimos 30 anos, a Southwest

. Airlines não demitiu funcionários,
alcançou os maiores índices de sa

tisfação de clientes e bateu recordes
na bolsa de valores". Como fazer
isso? Kelleher explicou que existe

um enfoque humanista no trata

mento dos funcionários.A empresa
os valoriza como indivíduos e não

apenas como trabalhadores.

Empregadores, observem seus

funcionários ou colaboradores. O

que você vê? Custos? Resistência?

Oportunismo? Desânimo?Você vê
pessoas que precisam ser condu
zidas com rédea curta e controla
das pormeio de inspeção, estímu
los e sansões porque não se pode
confiar nelas? Ou você vê seres

humanos inteligentes, motivados
e dignos de confiança?

Valérya Carvalho, consultora degestão
.�'t J"\i �. :;t·.

EDITORIAL

Quais são as prioridades?
Segundo

levantamento realizado pela Con

sultoria de Orçamento da Câmara Federal,
as despesas do governo Lula cresceram

fortemente entre 2003 e 2010, além da ex

pansão do PIB (Produto Interno Bruto), que, em

média, foi de 4% ao ano. Mas áreas como a saúde

e a educação, tidas como prioritárias pela popu
lação, ficaram com uma peque
na fatia desse bolo. As despesas
correntes cresceram 2,47 pontos
percentuais do PIB no período
- mas só uma fatia de 2% desse
aumento foi destinada ao cus

teio da saúde, e 8% foram para
investimentos em educação.

O crescimento de gastos
com a Previdência e com outras

despesas vinculadas ao salário
mínimo - auxílio a idosos e deficientes, seguro
desemprego e abono - foi de 1,37 ponto percentu
al, abocanhando 55,4% do aumento das despesas
correntes ocorrido no governo Lula..

Já os gastos de custeio da saúde avançaram

apenas 0,05 ponto percentual entre 2003 e 2010,

passando de 1,35% para 1,40% do PIB. Se consi

derados os gastos totais da pasta, incluindo pes-

soal e investimentos, a despesa passou de 1,80%
do PIB para 1,97%.

Na educação, as despesas de custeio nos oito

anos da gestão Lula passaram de 0,42% do PIB

para 0,62%. A diferença de 0,20 ponto percen
tual, que equivale a 8% do aumento dos gastos
correntes, é um pouco maior em relação ao per

centual da saúde, mas ainda é

muito pequena se comparada
com as outras despesas que
abocanharam amaior fatia dos
novos recursos e também se

considerarmos os imensos de
safios para melhorar a qualida
de da educação no Brasil.

Enquanto o governo não assu-
.

mir como prioridade realmente os
investimentos em saúde e educa

ção, o panorama, triste, pouco vaimudar. O gasto per .

capita do Brasil em educação básica, em tomo de R$
2,9 mil, está bem abaixo das despesas realizadas por
países vizinhos como aArgentina e o Chile, que têm
uma despesa em tomo de R$ 4,0mil per capitaAssim
como acontece na saúde, o diagnóstico em educação
só vaimudar quando a carência de recursos e as fa
lhas na gestão forem encaradas com seriedade.

DOLErfOR

Suicídio demográfico

Comestes

números,
estaremos na

situação dos
países europeus,
implorando

para aos jovens
terem famílias
mais numerosas,
com subsídios

previdenciários
generosos.

"

As
famílias estão cada vez mais reduzin-

do o número de filhos em decorrência

da falta de perspectiva e oportunidades
de trabalho", dizem asmanchetes euro

peias. Com uma redução dramática, é de se per

guntar, pelo lado inverso, será

que não se criam mais empregos
porque não há mais gente para
trabalhar ou mesmo consumir?

O consumo exagerado do ho
mem "gafanhoto" faz com que
toda a economia cresça como é o
caso de diversos países asiáticos.

A níveis planetários, a pro

dução de alimentos para aten

der o número de gafanhotos
humanos está chegando ao seu

limite. Não que a Terra não te

nha espaço para mais gente. O

problema está na velocidade de
crescimento. A partir daqui o ser

humano estará comendo seu

próprio estoque (capital) de ge
ração dos recursos naturais para
seu diá.a dia. Em outros termos, a natureza não

tem tem�ciente de se recuperar ou reciclar

para as necessidades das próximas seis horas

que a fome deve chegar a todos nós.
Diversos países europeus, com seu elevado co

nhecimento, estão levando ao exagero, esta pers

pectiva de reduzir dramaticamente sua geração.
No curto prazo, estão cometendo o suicídio demo

gráfico. Mais de 50% das famílias italianas atuais,
como exemplo, não têm filhos e, entre as que têm,
quase ametade tem somente um e o restante, dois.

Somente 5,1% das famílias têm três oumais filhos.

Parece que se procura haver uma compensação
por conta de outros países que não estão nem aí

para o problema demográfico, como é o caso da

maioria dos países africanos, e muitos países asi-

áticos. Neste contexto, estão fora a
China e o Japão.

A redução europeia, se refere
aos problemas de emprego e a

insegurança profissional, redu-

. ção que ocorre também no Brasil.

Segundo o IBGE (2005), a taxa de
fecundidade que era de 6,2 filhos

por mulher na década de 1950,
reduziu-se para 1,94 filhos em

2009, abaixo do nível2,1 necessá
rio para reposição das gerações.
Com estes números, estaremos na

situação dos países europeus, im

plorando para aos jovens terem fa
mílias mais numerosas, com sub
sídios previdenciários generosos.

Infelizmente, nossos jovens
entraram nesta onda da redução

drástica, quando o nosso problema é diferente, é
estrutural, país que oferece oportunidades e um

imenso território a ser ocupado. O censo deste

ano deverá confirmar esta triste e nova realidade.
Se não houver umamudança de atitude, em breve

os "gafanhotos" de outras regiões da terra e de "es

pécies" diferentes virão para cá para ocupar nosso
espaço e comer o verde de nossa bandeira.

"

"

Sergio Sebo/d, economista e
professor (sebold@terra.com.br)
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Boas festas e ótimos negócios!
Comércio espera faturar até 10% a mais que em 2009 durante este fim de ano

JARAGUÁ DO SUL

E•

Vitrines tomadas pelo
vermelho, equipes
reforçadas, horários
estendidos e promoções
tentadoras. Bons velhinhos

quem trabalha no comércio,
deve movimentar as vendas, ge
rar emprego e ainda surpreender
muitos consumidores com a dis

tribuição de prêmios.
Em entrevista ao O Correio do

Povo, o presidente da Câmara de

Dirigentes Lojistas (CDL), Wan

derlei Passold, revela como está
a expectativa do setor em relação
à data. Segundo ele, em 2010, os

'. lojistas pretendem vender até
10% amais que em 2009, names
ma época do ano, fator que deve
ser responsável pela abertura de
até 300 vagas de emprego tempo
rário no comércio local .

para emocionar as crianças.
E luzes pelas ruas para
inspirar os adultos.

stá tudo pronto para que
os produtos comerciali
zados nas lojas de Iaraguá

...� do Sul transformem-se
em verdadeiros presentes. O Na

tal, melhor época do ano para

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"
o comércio de Jaraguá tem praticamente tudo o

que a população deseja consumir. E a CDL realiza
várias campanhas incentivando o consumo local,
pois gera emprego e renda para a própria cidade.

WANDERLEI PASSOLD, PRESIDENTE DA (DL

"�o

• ·EXPECTATIVAS
Nesta época do ano, as vendas costumam duplicar para os lojistas,

devido à busca dos consumidores pelos presentes de Natal. Em 2010,
a CDL espera um incremento de 7 a 10% nas vendas de Natal, com
parando com o mesmo período do ano anterior. Todos os segmentos
devem sentir o aumento na demanda, mas, de acordo com Passold,
itens dos setores de vestuário, calçados, perfumes, brinquedos, aces
sórios e eletrônicos costumam ser os mais procurados no fim de ano.

• CRESCIMENTO
O número de novas lojas que se instalam em Jaraguá do Sul tem

crescido significativamente. Prova disso é o aumento de adesões à
CDL. Se hoje o órgão conta com 940 associados, em 2009 este índice
era de 834: '1iabertura de novas lojas é,um processo natural. Naimi
nha oplníão, não existe hoje setor saturado, bem como.a falta de al
gum segmento no comércio de Jaraguá do Sul", afirma o presidente.
Ele cita pesquisa realizada recentemente pela CDL, apontando que
mais de 93% da população jaraguaense compra nó comércio local,
como prova. "Este índice é muito positivo. O comércio de Iaraguá
tempraticamente tudo o que a população deseja consumir. E aCDL

realiza várias çampanhas incentivando o consumo local, pois gera
emprego e renda para aprópria cidade", conclui.

Geral

FOTOS PIERO RAGAZZI

Comércio vive melhor época do ano para vendas e já-estima aumento de até 10% em relação a 2009

• ATRATIVOS

Para estimular a compra, aCDL investe em ações promocionais, na de
coração natalina e na.capacitação dos profissionais do setor. A campanha
'Sonho de Natal' distribuirá R$100mil emprêmios. UmFiat Línea, umFord

Ka, cinco televisores LCD 32' e 35 vales compras de R$ 500 serão sortea

dos entre os clientes. São mais de 260 lojas que aderiram à campanha e

os cupons são distribuídos pelos lojistas participantes a cada R$ 40 em

compras. Já na decoração da cidade, foram investidos R$ 350 mil, em
uma parceria com aPrefeitura, aCâmara deVereadores,Acijs/Apevi, sin
dicatos e outros parceiros. Passold destaca ainda os investimentos em

treinamento _e qualificação, segundo ele, 400 colaboradores do comércio
local receberam capacitação, com ênfase no atendimento, em 2010 .

Presidente da CDL diz que setor
investe na capacitação dos
colaboradores para melhorar
atendimento nas lojas

• CONTRATAÇÕES
Dados da CDL revelam que,

atualmente, Os 940 estabeleci
mentos associados ao órgão em

pregam em torno de 8,6 mil co
laboradores. Nesta época do ano,
são abertas cerca de 300 vagas
temporárias no setor. Passold
afirma também que muitos dos
trabalhadores temporários pos
suem boas perspectivas de se

rem contratados após o período,
dependendo do desempenho e

necessidade de cada um.

7
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INAUGURAÇAO

Hospi
JARAGUÁ DO SUL

o dia 22 de novembro
ganhou um novo

significado. É que assim
como aconteceu há exatos
74 anos, a data marcou,
outra vez, uma mudança
na saúde jaraguaense.

• I

i ,

Se
em 1936, a cidade inau

gurava um hospital cha
mado São José, agora, a

população passa a utilizar
um ambiente totalmente remo

delado. Durante os últimos seis

anos, a instituição recebeu me-

-lhorias que modificaram toda a

estrutura até então mantida pela
Associação Divina Providência.

Juntamente com as obras, o

período também foi responsável
por outra novidade. Desde on

tem, a administração da entida
de cabe à Associação Hospitalar

,
São José. Ela substituí o Conse
lho Deliberativo, formado em

2006 e igualmente presidido pelo
advogado Paulo Mattos. O grupo
ficou com a tarefa de garantir a
continuidade dos atendimentos.
Isso porque, na época, o hospital
passava por dificuldades finan
ceiras e estruturais. "As irmãs nos

procuraram (Associação Empre
sarial) e colocaram o problema
de forma bastante realista: ou a

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 23 de novembro de 2010

São José: fim de obra
comunidade ajudava ou ele teria
de ser vendido", explica Mattos.

A recuperação, ainda segun
do Mattos, exigiu a criação de um
modelo diferenciado de gestão.
Enquanto obras eram executadas,
buscou-se a contratação de pro
fissionais qualificados, a melhoria

.

no atendimento e o equilíbrio das
contas. Com isso, o faturamento
anual do São José deixou a linha
dos R$ 8milhões para, hoje, alcan
çar o montante de R$ 30 milhões.
Em contrapartida, as dívidas que
somavam R$ 6 milhões, atual
mente, estão sanadas.

"
Fizemos uma

verdadeira operação
de guerra para

conseguir executar
todas as melhorias.

PAULO MATTOS, PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ

"
Conforme Mattos, a autossu

ficiência do hospital é uma busca
constante que, após as reformu

lações, tem se transformado em

realidade. "Dobramos o número
-

de leitos e nos tornamos referên
cia em alta complexidade nas áre
as de oncologia, traumatologia e

neurocirurgia", cornplementa.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

PEQUENA
VALEDOI

Seis anos depois, entidade finaliza projeto que previa reestruturação completa
�\ \:

Autoridades marcaram
presença na inauguração da
nova fase do Hospital São
José, projeto contemplou
reformas e ampliações em
todas as alas

" Uma obra dessas não é-um
presente, é a nossa obrigação. , ,

LEONElPAVAN

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Geral 9o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 23 de novembro de 2010

INAUGURAÇÃO
'O quemoveu
o projeto foi
aparceria'
Obras no São José consumiram
quase R$ 35 milhões em seis anos
JARAGUÁ DO SUL

O plano diretor que delimitou
a revitalização do hospital só
pôde ser colocado em prática
por causa da materialização de
uma palavra.

egundo Paulo Mattos, presí
.....

dente da Associação Hospita-
lar São José, a parceria é que

...,moveu o projeto. Exemplo
principal disso está nos montantes

financeiros necessários às obras. Dos

quase R$ 35 milhões consumidos, R$
19 milhões saíram do orçamento da
iniciativa privada. O restante acabou
sendo dividido entre os governos do
Estado (R$ 10 milhões) e do municí

pio (R$ 5 milhões). Representantes de
todos os setores participaram ontem

da solenidade de inauguração.
As doações demonstram que os

resultados alcançados não possuem
um responsável apenas, conforme
Mattos. "Todos viram a necessidade
e se sensibilizaram com a causa", afir
ma. O presidente daAcijs (Associação
Empresarial), DurvalMarcatto Junior,
concorda. Na opinião dele, a classe

empresarial se envolveu de maneira

articulada em torno da ideia.
No entanto, apesar das constru

ções estarem finalizadas, resta ainda
o desafio da manutenção da entida
de. A principal dificuldade, de acordo
com o . presidente da Associação, é

quanto à remuneração recebida pelos
serviços prestados através do SUS (Sis
tema Único de Saúde). Para impedir o
desequilíbrio das contas, a instituição
precisa compensar os pagamentos de
ficitários como, por exemplo, os conce
didos às consultas médicas. Cada uma
delas significa somente o recebimento
de R$ 7 pelo SUS.

Outro percalço diz respeito ao

Pronto Socorro. Os problemas víven
ciados na atenção básica oferecida

pelo governo municipal refletem dia
riamente na lotação do PS. "Quanto
maior é a nossa estrutura, maior tam
bém o volume de atendimentos", es
clareceMattos.

Atualmente, os custos mais ele
vados do São José se concentram nas·

internações e nos procedimentos so

licitados pormeio do SUS. Mesmo as

sim, em 20 lO, o hospital encerra o ano
sem débitos atrasados.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

, , Aprendi muito a trabalhar sem recursos.

Para pagar o 13°, tinha que fazer rifa. , ,DÉCIO DA SILVA, EMPRESÁRIO E EX-CONSELHEIRO
DO HOSPITAL SÃO JOSÉ
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Conforme
o fiscal de posturas

Carlos Piske, denúncias aju
daram a identificar a casa de

quase 50 metros quadrados,
na ruaQuadrangular, que ficapróxi
ma ao Presídio Regional de Jaraguá
do Sul. Ao averiguar o sistema de

mapeamento, o endereço constava

como propriedade da Prefeitura.

"Segundo o Código de Obras, defi
nimos como uma construção clan
destina", afirma Piske.

A Defesa Civil alertou ainda

que o imóvel estava em área con
siderada de risco. "Com base na lei
1184, obras sem licença e que ofe
recem risco devem ser demolidas,
o mesmo aconteceu com o prédio
de três andares da rua Jorge Czer

niewicz, mas o terreno não era da
Prefeitura", conta o fiscal.

No Jaraguá 84, a invasão do fier
reno aconteceu em uma área verde.
Os profissionais do setor de postu
ras acompanharam a demolição do
imóvel namanhã de ontem. "Rece
bemos denúncias que ali pessoas

,

consumiam drogas e se prostituíam
durante a noite", afirma Piske. Ago
ra, o local será transformado em

uma área de reflorestamento.
No entanto, ao lado do ter

reno há uma igreja de alvenaria,
que segundo o fiscal também é de

propriedade da Prefeitura. "Acres
centei no meu relatório que existe
ainda outra construção que preci
sa ser derrubada nomesmo local".

A Prefeitura trabalha em um

projeto de levantamento e fisca

lização de outras obras clandes
tinas no município.

PERIGO

Na mesma rua, EzequielMon
teiro da Silva, 25 anos, mora com

a família. ·Ele relata que o imóvel
abandonado representava perigo.
"As crianças costumavam brincar
durante o dia, e não era seguro".
O operador de máquinas ressalta

que ali, boa parte do piso de ma

deira já tinha sido corroído.

"
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Recebemos
denúncias que
ali pessoas

consumiam drogas
e se prostituíam
durante a noite.
CARLOS PISKE, fiSCAL

"
EDUARDO MONTECINO

Casa de madeira na rua Quadrangular, do Jaraguá 84, foi demolida ontem por ser uma construção clandestina e oferecer risco para acomunidade

PROVA SELETIVA ACONTECE EM DEZEMBRO

I:::] I"I/I/I/,I;Z

Construção clandestina é
del-I-Ilhadano Iaraguá 84
Residência de madeira ficava em uma área verde da Prefeitura
JARAGUÁ DO SUL

Um imóvel abandonado,
costumeiramente
procurado por usuários
de drogas e prostitutas
durante a noite, foi ao
chão na manhã de ontem.

Senai tem inscricões abertas
�

O Senai (Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial), de

Jaraguá do Sul, abre inscrições
para cursos gratuitos na região
do Vale do Itapocu. Em Corupá,
por exemplo, 30 vagas são ofere
cidas para a capacitação de Ajus
tador Mecânico. Os interessados
devem ter entre 14 e 22 anos:

Os seguintes documentos são
necessários para garantir a ins

crição: carteira de identidade e

CPE Os candidatos devem com-
.

parecer até a Biblioteca Pública
Castro Alves, na Secretaria de

Educação, até o dia 9 de dezem
bro, das 8h às 12h e das 14h às
17h e preencher o cadastro para
participar da prova seletiva.

Segundo informações da Pre

feitura, a avaliação está marcada

para o dia 13 de dezembro, na es

cola Municipal Aluísio Carvalho
de Oliveira. Os cadastrados devem

comparecer à unidade de ensino
às 8h. Durante um ano, os estudan-

tes vão estudar 800 horas de aulas
teóricas, no período matutino. Já
as atividades práticas serão reali
zadas no Senai de Jaraguá do Sul.
A administração pública oferece

transporte gratuito aos alunos.

I
J,

�'�I
I·

CURSOS

• SCHROEDER
�

• Ajustador mecânico (período vespertino)
• ,Confeccionador de moldes e roupas (matutino)
• Eletrônico de manutenção industrial (vespertino)
• Suporte e manutenção de microcomputadores e

redes locais (vespertino)
• GUARAMIRIM
• Ajustador mecânico (vespertino)
• Confeccionador de moldes e roupas (matutino)

No início de 2010, o Senai e a

Prefeitura firmaram parceria para
realizar ursos gratuitos, e formam a

primeir turma no próximo mês. O
Senai tamb

'

ferece capacitações
e aprendizagem industrial para os

interessados residentes nas cidades
de Schroeder e Guaramirim (Con
fira as opções no quadro-ao lado).
Outras informações pelos telefones
(47) 3375-1399 e 3374-0224.

EDUARDO MONTECINO

iSenai está com cursos

profissionalizantes
abertos em toda região

" -
�
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Aponte estápronta,mas o acesso...
Moradores se preocupam com tráfego; a Prefeitura garante que não haverá transtorno
J'ARAGUÁ DO SUL

A inauguração da ponte que
liga os bairros Centenário
e Ilha da Figueira está
cada vez mais próxima de
acontecer - mas o diálogo
com os moradores ainda
parece ser um problema.

pesar de as obras da ponte
terem sido finalizadas, as

----- vias de acesso ainda são
otivo de polêmica, Se-

gundo Andréa Regina Ziehlsdorff,
presidente da Associação de Mo
radores do Centenário, a conversa

com a Prefeitura não teria dado

grandes resultados. Ela afirma que,
enquanto os moradores querem
que o tráfego saia em uma nova via
- que ainda precisa ser aberta e dará
acesso à rotatória dos bairrosVieira
e João Pessoa -, aPrefeituranão teria

garantido que a ponte seria inaugu
rada apenas depois da abertura da

.

rua. Desta forma, os veículos teriam
que sair do bairro pela rua Fidelis

Stinghen, causando "um caos" com
o aumento de tráfego.

Já o secretário do Planejamento
Urbano, Aristides Panstein, afirma
que a finalização das obras depen
de principalmente do tempo, e a

intenção é que os acessos fiquem
prontos até o final de dezembro. Na
Ilha da Figueira, ainda é preciso fa-

zer a sub-base, abase e o asfalto que
dá acesso à ponte. Já no Centenário,
o secretário garante que osmotoris
tas poderão escolher como sair do
bairro - pelaFidelis Stinghen, opção
que incomodou os moradores, ou
pela nova via, que ainda depende
de desapropriações e asfaltamen
to para se tornar a principal alter
nativa, o que não tem prazo para
acontecer.

"
o que nós queremos é que
a inauguração só aconteça
depois que essa nova rua

estiver pronta.
ANDRÉA ZIEHlSDORFf, PRESIDENTE
DA ASSOCiAÇÃO DOS MORADORES

"

EDUARDO MOTECINO

�
,

i
!
d
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IINo dia 27 de outubro, disseram
em uma reunião que a ponte se

ria inaugurada em dezembro, mas
que não estava garantida a saída do
acesso na rotatória do Vieira e João
Pessoa. O que nós queremos é que
a inauguração só aconteça depois
que essa nova rua estiver pronta",
explica a presidente daAssociação
dos Moradores. Aristides, no en

tanto, confirma que os motoristas
terão sim as duas opções de saída.
Contando com a construção de

viaduto, da ponte, desapropria
ções e demais obras de melhorias
na região, o orçamento total pode
chegar a R$ 30 milhões.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br Intenção é que ponte seja inaugurada no final de dezembro, mas a finalização depende do tempo

PROJETO DEPENDE DE VEREADORES, COM PRAZO DE 30 DIAS PARA. A VOTAÇÃO

a semana passada, e é possível que
ocorraumaaudiênciapública sobre
o assunto. A Associação, enquanto
isso, decidiu entrar com uma ação
civil pública contra aPrefeitura para
que o projeto original, que começou
a ser colocado em prática na gestão
anterior, seja respeitado.

IIJá falamos com o promotor,
queremos que a lei seja cumpri
da. Já houve agressão ambiental
e gastos com a obra, sem contar

que a ruaAnna Enke não tem es

trutura para suportar o aumento
do tráfego", considera o presi
dente da Associação, João Cícero
dos Santos,

O secretário do Planejamento
Urbano, Aristides Panstein, afir
ma que a mudança é para viabi
lizar a criação de um eixo viário
- ao invés de interligar apenas

Mudancas na Ponte do Rau continuam indefinidas
.:J

os bairros Rau e Amizade, o eixo
cria acesso também para o Água
Verde, Estrada Nova e Chico de
Paula. O segundo motivo seria o

corte dos gastos, já que o orça
mento cai de R$ 5,5 milhões para
cerca de R$ 2 milhões, conforme
a Prefeitura. liA parte que está

pronta não teve custos, já que a

empresa não cumpriu o projeto
proposto e ficou sem receber",
garante Painsten.

Está nas mãos da Câmara de
Vereadores a decisão sobre o re

posicionamento da ponte que
ligará os bairros Rau e Amizade.

Originalmente, a ponte, deveria
desembocar na rua Waldemar

Rau, no primeiro bairro - o pro
jeto, no entanto, tem a intenção
de alterar o mapa da lei com

plementar que atualiza o Plano
Diretor de Organização Físico
Territorial de Iaraguã do Sul,
modificando as obras para que
a saída da ponte no bairro Rau

aconteça na rua Anna Enke, e

não naWaldemar Rau.
Amodificação já foi assunto de

diversas reuniões entre a Associa

ção dos Moradores e a Prefeitura,
sem que se chegasse a um consen

so. A Câmara tem um prazo de 30
dias para se posicionar, contando

Ponte, que deveria sair na rua Waldemar Rau,
foi abandonada por mudanças no projeto

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NO PALCO

Scarabremostra de tea
Atividade gratuita encerra o ano das oficinas realizadas pela instituição
A partir de hoje, até
domingo, a comunidade de
Jaraguá do Sul e região
terá a oportunidade de
apreciar o trabalho de
formação em teatro
realizado pela 8car.

3a Mostra de Teatro vai
reunir no teatro e no

espaço panorâmico do
Centro Cultural peças

produzidas por alunos da profes
sora Nicoli Pereira, concluindo a

edição deste ano do projeto de

formação cênica.
\

As apresentações são reco

mendadas para todas as idades e

a entrada é gratuita.
.Nicoli explica que o objetivo

da mostra é oferecer ao público
o resultado de um ano de traba -

.

lho que envolveu crianças, ado
lescentes e adultos. Neste ano,
cada espetáculo teve um pro
cesso diferente, os alunos com

suas curiosidades e interesses
conduziram os trabalhos, que
foram dirigidos por Nicoli Perei
Ta. "Desde a criação do roteiro
aos ensaios, as ideias vinham pi
pocando de caça gr�po, tornan
do amostra deste ano muito ver

sátil", conta Nícole, que promete
apresentações de qualidade para
o público.

DIVULGAÇÃO

Alunos das turmas de artes cênicas vão mostrar para o público quatro peças com temáticas diferentes

"
Desde a criação do
roteiro aos ensaios,
as ideias vinham
pipocando de cada
grupo, tornando a

mostra deste ano
muito versátil.
NICOLl PEREIRA,
PROFESSORA·

"
\.

Sinopse: "Evolução das Princesas"
é uma história que acontece no Reino
das Orquídeas, que perdeu seu rei há

poucos dias. A rainha se vê sozinha en
tre todos os problemas do reino e ainda
tem que cuidar de suas três filhas. Não

- percebe que suas filhas evoluíram.

'� "

E agora? So a Fadi! Flora para po-
der ajudá.las. I

Grupo Teatral Roedores �\�'AVerda
deira História da Cindere�a" 1 Peque
no Teatro do Centro Cultural'"

Sinopse: liA verdadeira História de

Cinderela", como o próprio nome suge
re, é uma tentativa de mostrar a verda
de sobre os personagens deste clássico
da literatura. Na realidade, trata-se de

uma versão diferente, divertida e sur

preendente.

• De 25 a.28 - 20 h

Grupo Teatral The Xulos - "João
Petel�o" I Requeno Teatro do Centro

, Cultural

• Dias 27 e 28 -16h

Grupo Teatral Viradós do Avesso
- "Cresci, e Agora?" / Espaço Panorâ
mico do Centro Cultural, (5° andar)

Sinopse: Inspirado na música "O
xote das meninas", de Luiz Gonzaga, o
grupo de atares iniciantes criou o rotei
ro da peça "Cresci e Agora?" que, assim
como a música fala da conturbada fase
em que todos deixamos de ser ,criança
para nos tornarmos adolescente. Com'!/
momentos de humor e drama, mO$tra'
a visão dos pais, da irmã, das amigas e
de uma adolescente bem comum, entté

seus medos, desejos e amores.

APEVI COLOCA ACERVO À DISPOSiÇÃO DOS INTERESSADOS

Do cinema para a
gestão de empresas

A Associação.das Micro e Pe

quenas Empresas" dó Valé do 'lta

pocu (Mpevi) coloca à disposição
de empresas e instituições filmes

que abordam questões relaciona
das com a gestão administrativa e·

financeira, técnicas de motivação,
entre outros aspectos relaciona
dos com empreendedorismo.

A lista com todos os temas pode
ser conferida no endereço www.

apevi.com.br. O investimento para
associados Acijs-Apevi é de R$ 6 e

para os demais interessados é R$
12, o prazo para devolução é de três
dias úteis. Reservas pelo telefone
(47) 3275-7028 ou via e-mail auxad
ministrativo@apevi.com.br.

ALGUNS DOS TíTULOS DISPONíVEIS PARA lOCAÇÃO:
"Por que os funcionários não se

comprometem?" - Segundo o autor Luiz
Marins, a pior avaliação que um funcio
nário pode ter é a de não estar compro
metido com a empresa. E para ser um

profissional comprometido é preciso
acreditar na sua capacidade de fazer
as coisas acontecerem. Por outro lado,
ficamuito difícil as pessoas se compro
meterem em ambientes empresariais
desmotivados, sem metas e objetivos
claros. Toda emp sa precisa conhecer e
fornecer os elemento ecessanos para
obter o comprometimento de seus cola
boradores. Faça uma análise e veja se a

sua empresa tem modelos de compor
tamentos capazes de transmitirem aos

seus funcionários valores que os trans

formem em pessoas éticas e compro
metidas com os seus clientes.

"O que dizem os gurus mundiais de

marketing e vendas" - Luiz Marins ana

lisa o que têm dito ultimamente os maio
res "gurus" mundiais da administração,

marketing e vendas como Philíp Kotler,
John Stanton, Roger Blackwell, Heiz GoI
dmann, Al Ries, Ted Levitt e outros. Mos
tra como todos convergem para coisas

simples e eficazes que fazem uma grande
diferença num mercado extremamente

competitivo e global. Destinado a empre
sas e principalmente aos que trabalham
commarketing e vendas.

"Como tomar a concorrência írrele
vante"- Luiz Marins discute o tema do li
vro "A estratégia do oceano azul" dos pro
fessoresWChanKim eRenéeMauborgne,
cuja proposta é desafiar as empresas a

transporem as barreiras do oceano ver

melho - da competição sangrenta - me

diante a criação de espaços de mercado

inexplorados que tomem a concorrência
irrelevante. Em vez de retalhar a demanda
existente - não raro em processo.de enco
lhimento - e de copiar os concorrentes, a
estratégia do oceano azul se concentraem
aumentar a demanda e romper as fronteí
ras da competição em curso.

Selecionados
devem levar.
documentos

Os futuros moradores do
Condomínio Dante Mínel,
no bairro Ribeirão Cavalo,
têm até o dia 26 de novem

bro para levar os documen
tos exigidos até a Secretaria
de Habitação. É uma das
últimas fases da regulari
zação - só o que deve ficar

pendente é a certidão atua

lizada de nascimento ou de

casamento, que só deve ser

solicitada nos cartórios após
um contato que a Habitação
fará por telefone.

Os documentos, que de
vem ser todos originais, são
os seguintes: carteira de

identidade, CPF (checar na

Receita Federal se está regu
larízado), comprovante de

residência, os três últimos

comprovantes de renda (se
casado, juntar o comprovante
de renda do cônjuge) e cartei
ra de trabalho.

As obras do edifício estão

previstas para terminar em

março de 2011. A entrega dos

apartamentos, segundo infor

mações da Secretaria e da Caixa
Econômica Federal, começa a

ser feita a partir de abriL Outras

informações pelo telefone (47)
2106-8631, (47) 3376-0536 ou

pelo e-mail habitacao@jara
guadosul.com.br.

Potencial d'o
turismo será
tema de debate

O lo. Encontro do Turismo
de Iaraguá do Sul pretende
discutir as oportunidades para
o desenvolvimento da ativi
dade no município. O evento

acontece nesta quinta-feira, e
pretende reunir lideranças e

empresários do setor em pro
gramação no Cejas.

Durante a programação,
será apresentado o rotei
ro cultural que integra os

"Caminhos de Jaraguá", va
lorizando as colonizações
alemã, italiana e húngara,
os roteiros históricos, de

aventurá, como voo livre � de

montanhismo, e de compras
na região.

Outras . informações na

Eplsteme Eventos, 3371-6757
ou secretaria@epistemeeven
tos.com.br.

.
;. .�- ,
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE

A pessoa amada se

renderá a você.

universotpm@ocorreiodopovo.com.br .

. .

:' .

"

...Deixai toda

....... uando somos pequenininhas, queremos ser mulher: vestimos
as roupas da mamãe, calçamos o salto alto dela e usamos a

maquiagem da irmã. Quando adolescentes, queremosmostrar
......... que nosso corpo está se desenvolvendo: o sutiã é motivo de

orgulho, começamos a depilar axilas e pernas e é aí, cara colega, é

que entramos num caminho sem volta: o da vaidade feminina. É die
ta, academia, creme de rejuvenescimento, rodelas de pepino sobre
os olhos, depilação com cera, decotes que nos deixem sexy, lipoas
piração, sapatos lindos e desconfortáveis, brigar eternamente com o

cabelo, fazer vários experimentos com a maquiagem, procurai o ho
mem das nossas vidas, o emprego perfeito, o bom relacionamento
com a família, guardar segredos, menopausa .... Ufa! É bem cansativo.
Mas pergunte a qualquer mulher se ela escolheria outro caminho -

fora o de nascer homem na próxima encarnação ...

, .tORD 0AFA RESPONDE:
<ti' j;

4�: Lord tenho um sério problema de memória. Não consi-
go gravar núrrieros; datas e nomes. Isso tem me atrapalha
do no trabalho, visto que estou estagiando na área contábil.
Mas qU.ero frisar que hão é um' pr,obleminha à toa; em dois

minutos"esqueço uma quantia que ,digitei" ou üm telefone;

que me passaram. O que posso fazer?

R: Cara leitora, a márorta das pessoas que se queixa de
falta de' memória não tem uma doença grave. A falta' de
memória tem relação com a falta de concentração. Procure
concentrar-se nos seus afazeres e procure também fazer

alguns exercíçjos, como palavras cruzadas e sudocu. É mila-

groso o que esses jogos fazem com nossa memória.

OBA! SE JOGA:
No estilo Tropa de Elite, abusando do verde

militar. Certo, o verão pede cores quentes e fortes,
mas quem disse que a gente não pode ousar? Ver
de militar em viscose, cetim, ou mesmo sarja, em
bermudas, macaquinhos e camisas. É claro, meu
bem, que ainda dá para pensar nos acessórios: um
cinto de couro, uma pulseira camuflada, colares de
couro cru e sandálias de camurça. Se joga na dica!

DOMINGO NA TV
Visitando meu pai no fim de semana, me peguei
assistindo ao programa dapemudaAnaHickman.
Num quadro, Gretchen e Thammy, mãe e filha,
disputavam uma quantia em dinheiro, através
de provas que a filha tinha de realizar com três
fortões. A cada resposta divergente de mãe
e filha, Thammy tinha um "castigo" a pagar,
tipo, beijar um dos fortões ou dançar agar
radinha com eles. E a pobre homossexual ia
para o castigo como quem vai para a guilhotina.
Depois veio a GeisyArruda num quadro de
verdade oumentira. Colocaram-na sentadinha à
frente de dois convidados que lhe faziam pergun
tas e amáquina da verdade acusava qualquer
mentira que ela dissesse. Chamaram amoça de
sonsa na cara dura e de di_ssimulada e aproveit
adora por tabela. Humilhação demais para
quem já passou por um vexame nacional. Mas,
quem tá na chuva... No fim das contas, fiquei
feliz em voltar para casa e para a TV paga.

GTRL G + GTRL V
SI! ELA TOPA, EU TOPO. ..

,

AQUSLE éAAA SiM 6RA,ÇA
DANDO BOLA PRAMtM?mI

NfNSutM MJRaCfall1

cibelesantos.com.br

ECA! ABANDONA:
OS tecidos pesados no verão. Veludo, couro pe

sado e lã grossa, nem pensar. Pelo menos, não em'

peças inteiras. Limite esses tecidos pesados aos

detalhes em algumas peças. Aproveite a leveza do
linho, do algodão, da renda, do tule, do cetim e da
seda. Os tecidos pesados no verão não são apenas
desconfortáveis, mas também destoantes da esta

ção. Aposte na leveza e abandona esse calor!

• Alguém pode me explicar
o que quer um homem que
deixou da namorada depois
de sete anos, arrumou outra

, e ainda quebra tudo quando
a ex sai com as amigas para
uma festinha? Por favor! Ou
faz o serviço ou desocupa a
moita!

• Ontem foiDia ddMúsico no
Brasil. Eu sempre adôrei o som
do violão e é um instrumento

que eu adorariaaptender a
tocar. Sinceramente, até já
tentei aprender, mas depois de
muitas tentativasme falaram
queeudeveriavoltarpara
meus textos.

• Estou bolando novas

perguntinhas para oDivã do
próximo ano. Enquanto isso!
se você quersurpreender
uma amiga, a mãe, a irmã;
a avó! á chefe, a namorada...

,
'

.,

,Mandaum e-mail pa;ra
' ,

uniy,ersotpm@'9col1'�io�OBóv
· ";Jji e eu ' ',: " ô,'

'

jf' r;h

• Chove quando você .

some, chove amor quando
se esconde, Chove só de te
querer. Chove,: chove em
mim vqcê"Âcpei que fosse.
fádL amôr. Más foi difícil

• ;','Iiij' , di

ac1i��()çê'. Faltouso um ,

,

0t.. Rr�,aq1iele'
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O sucateamento da educação

Eo
fiasco do Enem continua a espichar a

irresponsabilidade do MEC - Ministério
da Educação e Cultura, desse nosso go
verno tão preocupado com a educação

neste Brasilzão de Deus, que faz um exame na

cional sem conferir a sua elaboração e sem ver a

prova da gráfica para autorizar a impressão.
Primeiro, foi a suspensão do Enem por uma

juíza Federal do Ceará, derrubada pelo Tribunal
Federal. Depois, outra decisão da mesma juíza
dando o direito a todos aque
les estudantes que foram pre
judicados com as trapalhadas
nas provas, de prestarem de
novo os exames, também foi
derrubada.

Que exame é esse que se

transformou numa bagunça
e agora querem que ele valha?

Que país é esse, que Ministério da Educação é
esse que não teve um mínimo de cuidado com

o exame, nem com a elaboração nem com a im

pressão, como todos viram, e agora "não quer
ter mais despesas desnecessárias" para corrigir
os erros absurdos?

O juiz que derrubou as decisões da juíza do
Ceará ressalta, em sua sentença, "ser inadmissí
vel que paixões a teses jurídicas venham aflorar
e contaminar o Judiciário, trazendo insegurança
paramilhões de jovens atônitos àespera dadefini-

r •

ção das respectivas situações escolares". Ora, a in-
segurança foi causada justamente por quem apli
cou a prova, ou seja, o Ministério da Educação.
Que não parece estar minimamente preocu
pado com o estresse dos estudantes, com a in
certeza que paira sobre o resultado dos exames

prestados, com a indefinição e irresponsabilidade
no que diz respeito ao seu esforço e dedicação em
estudarpara tentar conseguiruma vaganauniver
sidade. A incompetência de quem gerencia a ela
boração das provas, a impressão e a aplicação.

Será que isso vaimudar algum dia? Essa coisa
de sucatear cada vez mais a educação deste país,
de maneiras diversas, já está dando muito na vis
ta. Lembram amudança no ensina fundamental,
quandomudaram a suaduração de oito paranove

anos?Pois é,mas não foi só isso:
mudaram também o sistema

I de alfabetização, que sempre
deu certo, para um outro que
faz com que alunos cheguem
ao segundo, terceiro, quarto
ano sem saber ler e escrever.

E, como já disse antes, não
é só a educação - a saúde, a

segurança pública e até a justiça - neste caso,
atrelada ao MEC, também estão falidos.

Resumindo, como bem disse aminha amiga
Carla (http://pequenosbarulhosinternos.blogs
pot.com/), "É uma lástima assistir a esse espetá
culo deprimente.Acompanhar, principalmente,
o nervosismo e a angústia dos jovens que pres
taram o Enem, a preparação deles para o exame,
e depois a frustração, mais uma vez, ao se de

parar com essa bagunça total. É triste, porque a

gente sente na pele a falta de respeito e conside

ração por nós todos. Elegemos representantes
porque confiamos naquelas pessoas, e elas, no
poder, nos olham lá do alto e se esquecem do

porquê estarem naqueles cargos".

A pequena Luna pegando sol com seu brinquedinho,
para alegria de seus donos Dani e Jani.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
(15h, 18h, 21h - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• 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)

JOINVlllE
• Cine Mueller 1
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
(13h, 16h, 19h, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 2
I

• 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, 21h20 - todos os dias)
• Cine Garten 3
• Tropa de Elite 2 (Dub)
(14hl0, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)
• Cine Garten 4
• Atividade Paranornal 2 (Leg)

(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 6 3D
• 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)

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com

NOVELAS

LANÇAMENTOS

Nesta obra, Keith Richards conta, de maneira crua e fe
roz, sua história, vivida de forma intensa no meio do fogo cru

zado - desde a primeira infância, quando cresceu num bair
ro pobre ouvindo obsessivamente os discos de Chuck Berry e

Muddy waters, até o modo como levou a guitarra ao limite abso
luto e uniu forças a Mick Jagger para formar os Rolling Stones.

Vida

ARAGUAIA
Amélia defende Vitor e Max se irrita com a es

posa. Fred afirma para Solano que Manuela não se

envolveu com Vitor na viagem. Vitor invade a casa

de Max, mas o fazendeiro se recusa a falar com ele.
Solano pede para falar com Manuela. Terezinha des
conversa quando Bruno insinua pedi-Ia em namoro.

Os adolescentes convencem Mamed a dar para So
lano o dinheiro que arrecadou no espetáculo circense.

Pimpinela conta seu passado para Neca e Terê. Vitor vai
embora do Araguaia. Manuela se desculpa com Mariqui
ta por ter interrompido o jantar com Beatriz. O motor do
avião de Vitor começa a falhar e ele fica tenso. Amélia
conta para Manuela sobre o desentendimento entre

Vitor e Max. O avião de Vitor cai na mata.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Diana acorda atrasada e diz à Arminda que

custou a pegar no sono, porque ouviu uns baru

lhos estranhos. Arminda desconversa e se zanga
quando a adolescente pergunta o que aconteceu

para ela estar tão animada. Ari manda Virgínia avi
sá-Ia quando Arminda chegar. Cardoso observa Sô
nia no ônibus e, depois, entrando na casa de Lincon.
Cardoso liga para o delegado, que está tomando um

depoimento. Ajuricaba pede para Marta avisar Car

doso que assim que puder vai ligar para ele. Sônia
e André ficam sozinhos na casa dele, na maior fe
licidade. Jaca pega o gravador que tinha colocado
na caixa de telefone da casa de Flores e substitui

por outro. A pedido de Ari, Virgínia liga para Armin

da, que pede para sua secretária avisar que ela
não pode atendê-lo. Cardoso explica a Ajuricaba
'que Sônia entrou de forma suspeita numa casa e

passa o endereço para ele.

Cassie é uma jovem stripper que parece ter tirado a sorte

grande ao descobrir que o dinheiro de uma enorme transação de

drogas caiu em suas mãos. Assim, ela decide realizar seu antigo
sonho de deixar tudo para trá§ e iniciar uma nova vida em Paris,
mas descobre que a fortuna 'poderá lhe re�der mais problemas

I
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Jacques culpa Jaqueline por seus fracassos e a

expulsa de casa. Thaísa ouve Breno dizer para Rebeca

que Jaqueline se casou com ele grávida de outro ho
mem. A família de Jacques fica penalizada com a situ

ação de Jaqueline. Jaqueline pede abrigo a Stela. Sté

fany confessa que não está fazendo o exame pré-natal.
Valquíria discute com Ariclenes e Camila confessa que
foi ela quem fez o vídeo. Giancarlo aconselha Renato

a se aproximar de Julinho. Breno conta que mentiu sa

bre a paternidade de Thaísa para sensibilizar Rebeca
e Dorinha desaprova sua atitude. Thaísa cobra de Jaque
line urna explicação sobre sua origem. Julinho liga para
Bruna. Edgar tenta invadir a mansão de Giancarlo.

PASSIONE
Berilo convence Agostina a voltar com ele. Jéssi

ca comenta com Clô que virou amante de um homem
casado. Clara responde às ofensas de Gemma. Totó e

Clara vão buscar Kelly no abrigo. Alfredo abraça Kelly
ao vê-Ia na pensão de Valentina. Dino convence Totó a

deixar Berilo ficar na casa de Gemma. Laura e Cris con
vencem Mauro e Diana a viajar. Myrna tira uma cópia
do passaporte de Fred. Stela confidencia a Arthurzinho
que se encontrou com Agnello. Sinval ouve uma men

sagem de Agnello no ce!ular da mãe. Lorena estranha
ao ver Mauro e Laura saírem para viajar. Cris deixa
Diana no sítio. Fortunato fica indignado ao saber que
Candê recebeu a indenização de Bete. Olavo se irrita
com Clô por reclamar de seu negócio. Agostina chega
à quitinete de Berilo no momento em que ele está com

Jéssica. Sinval vê Stela saindo de casa para se encon

trar com Agnello e segue a mãe. Myrna acusa Fred de

ter roubado o dinheiro da metalúrgica. Diana e Mauro
se surpreendem ao se encontrarem no sítio de Laura.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Poderá ter êxito no contato com

gente de fora, embora algumas de
suas expectativas possam não ser

atendidas. A paixão conta com poderosas
vibrações. Estudos e viagens em pauta, de

pende de você fazer um movimento a favor.

Se não tomar cuidado, o dinheiro

pode sair do seu bolso com faci
lidade. a apoio que precisa pode

chegar de alguém querido. À noite,
você estará mais emotivo (a) que o-habitual.

No campo financeiro e material,' essa ten

dência se acentua.

GÊMEOS
a estímulo que precisa pode che

gar dos colegas, sócios e pessoas
com as quais se relaciona. a ro-

mance será do jeito que sempre quis. É hora

de estreitar os seus vínculos de afeto. Aposte
na boa comunicação e na discrição, que abri
rá portas para você.

CÂNCER
Trabalho que exija concentração,
pesquisa e isolamento são os mais

favorecidos. Alguns contratempos
não estão descartados e podem gerar an-

siedade. Já a vida amorosa está bem ampa
rada. Seja menos ansioso e faça apenas o

que puder.

a momento favorece a integração
com quem comunga dos mesmos

ideais. a prazer, a diversão e a

criatividade podem marcar o setor pro
fissional. a romance vai bem, mas seja dis
creto. Fique de olho nos seus amores, eles

podem causar surpresas.

Há o desejo de se destacar profis
l sionalmente, mas mesmo assim,
você não deve perder o foco de

suas necessidades familiares. Já no

romance, o céu assinala uma grande vitória.
Você tem confiança de sobra para aceitar

qualquer desafio.

Bom dia para transmitir o que sabe

'"",,, ."" fazer de melhor. Cuidado para não

prometer o que não pode cumprir.
a prazer de fazer o que gosta deve

prevalecer. HOje, você vai contar com ótima
sensibilidade para melhorar o funcionamen
to da rotina em seu lar.

ESCORPIÂO
É hora de avaliar o que de 'fato
você valoriza. Há sinal de insta

bilidade nas finanças. Confie em

seus pressentimentos, pois estão
corretos. Convém manter sua vida amorosa

em segredo. Não meça sua importância pela

I atenção que os

�arentes
dão a você.

SAGITARIO
, Convém .deixar a sua individualidade
de lado e trabalhar em equipe. Ouvir
conselhos pode ser vantajoso. Não

tente fugir dos problemas familiares. A dois, o
astral é de grande união. Hoje, não é dia para
inovar nem para gastar suas energias.

CAPRICÓRNIO
Hoje, você pode ter êxito em tudo

que envolva concentração e isola

mento. Entretanto, evite fazer pro-
messas que não possa cumprir. Vida

afetiva em destaque. É tempo de se envol
ver. Você precisa cortar gastos, aproveite o

embalo astral para fazer isso.

• Tudo que envolva comunicação,
lazer, publicidade e entretenimen
to será favorecido. Cuidado com

gastos excessivos. a romance e as

atividades culturais terão maior destaque
nesta noite. Hoje, você está com uma grande
percepção das coisas.

Mostre sua garra e seu grau de

competitividade, mas sem atitudes
bruscas. a desejo de romper com

certos laços de dependência há de
falar mais alto. a romance conta com ótimas

vibrações. Pode ser que sua vida comece a

mudar a partir de agora.
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Justin Bieber
no Brasil

Durante a entrevista que deu ao apresentador
Gugu Libe rato, o fenômeno pop adolescente Justin
Bieber afirmou que pretende vir se apresentar no Bra
síl, "Provavelmente eu irei ao Brasil, muito em breve",
disse Justin, que ganhou de Gugu uma camisa do Mi
lan autografada pelo jogador Ronaldinho Gaúcho.

Miley Cyrus
fará festa

Miley Cyrus andou dizendo que quer passar seu
aniversário de 18 anos com os pais, que estão se

divorciando, em uma praia, mas o New York Daily
News descobriu que a pop star tem planos bem di
ferentes para o grande dia. Na verdade, Miley está

negociando o fechamento de um clube de Los Ange
les para comemorar a data em grande estilo.

DIVIRTA-SE

Mangueira
Na Semàna Santa, o sujeito no maior porre na

porta de um boteco vê a procissão passando, car
regando uma Santa num andor todo verde e rosa,
e berra:

- Olha a Mangueira aí, gente!
Enfezado, o padre vira-se para o bêbado e

esbraveja:
- Mas que falta de respeito! Isso aqui não é

carnaval.
Nem bem acabou de falar, a Santa bate num

galho de uma mangueira, cai e se espatifa no chão.
E o bêbado:

- Viu só? Hic! Eu avisei, eu avisei. ..
1; t- J . I - t í \ ) I l r !:-l l t'

Clara volta,
a ser vilã

Quem acreditou na trans

formação de Clara, vai se

decepcionar. A garçonete
começa a afiar as garras no

vamente a partir da semana

que vem, em "Passione". A

pilantra deixa a máscara cair
ao ceder às investidas de Dio

go. Além disso, o autor Silvio
de Abreu encheu os capítulos,
com "cenas secretas", muitas
delas acontecendo nos cená
rios em que Clara e Diogo es

tão. Existe a possibilidade de
eles tramarem algum golpe.

Cleo Pires não
bate recorde

Cleo Pires não bateu o recorde de vendas de Grazi

Massafera, que teve a "Playboy" mais vendida dos últi
mos cinco anos. Apesar da expectativa de todos, a vilã de
Araguaia vendeu 464.764 exemplares de uma tiragem
inicial de 571.723 revistas. Grazi, na edição de agosto de
2005, vendeu 563.865 exemplares. Apesar de não ter

superado os números da ex- BBB, Cleo Pires fez bonito e

as vendas agradaram a direção da publicação.

SBT encerra o

Conexão Repórter
Roberto Cabrini recebeu um comunicado do SBT

avisando que seu programa, o Conexão Repórter, vai
sair do ar. De acordo com a coluna Olá, do jornal Ago
ra, a notícia foi dada no mesmo dia em que o jornalista
ganhou o Prêmio Esso por uma reportagem exibida na

atração. A publicação afirma que o custo do programa
era alto demais para o SBT. A emissora já pensou em

outra proposta para Cabrini, ele deve comandar um

programa nos moldes do Brasil Urgente, da Band.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3:x3.

ANIVERSARIANTES
22/11
Adrielli dos S. Pereira

Airton A. Mweller
Alisson V. Liesenberg
Ana Rita S. de Abreu
Arminda Becker,
Avel'ino.Wolf
Bruno Berkembock

,

Bljrkhard W.iEi'cked '

,

CeciIH3S. Hooha
'

:

,�_;'i,'
, Karen Kramer '

ii

Laís da S. Happel ,

Maicon Fodi

Marcell Vieira

Mareio Friese

m Margaret Hahn
Ma'tU Horongoso
Paulo S. da ,Silva
Ricardo H. Zabe!
Roger R. Todt ,

"

Sabrina B. Dama.
Sandra R. H. Venturi

Tamara S. Zoz

Thales A. T. da Silva
Vanderleia Hoffmann

Vid.io Bambo

,,..

Aurea M. Stahelin .

ClésioWoznizck

Cristiane dQ,s �antos
Darci M. Todt

Denise F. Zimmermann

Dinara M. Urban

Francisco Karten

Gerson L. Bublitz

Isabela Moretti

Isolde Hornburg
Ivo Valler

Janaina Mokowa

Jean C. Gonçalves
Kainane A. Thaurun

Karolin dos S. de Andrade

Kristian R. K. Teixeira

Lorival M. Cardoso

Luciano Jardim

Luis A. de Souza

,

Marcia E. Alegri
Márcia Keunecke

Richard Gonçalvez
'

Romeu M. Herber
.

Sandro J. Marquardt
Walli J. Müller

Welerson R. Goldacker
I,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



16 Social o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 23 de novembro de 2010

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Saúde!

S
ério Hoje não vou reclamar que os sábados, geralmente, são
entediantes. Estou bem relax, cool e feliz, partilhando mais uma
vitória junto de meus amigos Tato, Hélio Micheluzzi, Bini, César
Pamplona, Valdirzinho, Todynho e Sérgio "Queijo", No caso, o su

cesso do 10 Campeonato de Pênaltis, realizado na karlache. Peço des

culpas, se às vezes, não consigo escrever exatamente o que vocês estão

esperando ler. Mas é um momento de muita felicidade para mim, pois
graças ao meu bom Deus, nossas promoções sempre pilhadas de suces
so. Este sou eu! Feliz com um pouco de cada coisa - e muito de tudo.

Kantan
Depois do lançamento da

nova gastronomia do Kantan,
a casa virou point obrigató
rio da viparada que adora um

prato internacional. Por isso,
Nando Raboch , para movi
mentar ainda mais o espaço,
fez parceria com Thiago Airo
so Meneses. Experimentou o

novo menu e degustou um de
licioso vinho da famosa adega:

Martin
Werninghaus

o mais festejado aniversa
riante de hoje é o Big Boss Martin
Werninghaus, empresário de su

cesso, uma pessoa especial, um
grande amigo, um ótimo marido
e um bom pai e que sempre está
ao lado dos verdadeiros amigos.
Obrigado meu líder, pela grande
amizade. Parabéns e milhões de
felicidades, que o Senhor te con
ceda preciosas bênçãos.

Na batuta
A boa gente Gelázio Rosa, além

de ser um bom amigo, no domin

go, na casa do jornalista Iailson
Angeli, mostrou um grande dote.

NAS RODAS
• No sábado, no Campeonato
de Pênaltis, quem chamou
bastante atenção foi aminha
queridíssima amiga Eliane
Rausis, esposa do empresário
José Luiz Rausis, envelopada
num vestido bem justo e

colorido, e de marca famosa,
valorizando ainda mais suas
curvas, conquistadas commuito
suor numa descolada academia.

Tápodendo!
• Já no salão amizade, sábado à
noite, no show do San Marina,
outra que causou foi a bela
top Anne Mari Kochela, que
circulou free. O namoro com

Rica Hermann não durou mais
de dois meses.

• Gislane Michels e Gilmara
de Freitas estão garimpando
novidades para os cabides da
Fine Fiare. Mais precisamente,
para a noite da virada.

Ele é um esmeradissimo piloto de

churrasqueira. Faz um churrasco
pra dar inveja a qualquer gourmet
gaúcho top de linha.

light
Para quem vive re

clamando da falta de
um point, com lanches
de baixas calorias, mas
para lá de saborosos,
certamente não co

nhece a Subway. Quem
baixa lá sabe que é
tudo light e delicioso.

• Quem esqueceu ainda está
em tempo de cumprimentá
la: GiseleA. Deretti Floriani,

I esposa do amigo Odirley
" Floriani, foi a aniversariante
mais festejada de sábado e

vai adorar saber que foi
lembrada.Cheers!

• A super boa gente Lídia
Pauli Nabuco esteve na

London, no último domingo, e
arrancou suspiros do mulheril
presente. O comportado e

discreto rapaz está curtindo a

fase alone.

• A bela jaraguaense e solteira
Irani Nair Butzke, não perdeu
te�po. Aproveitou as férias no

,

nora;��t
'

'

ej:ogou�l() Sauípe
Fest' com as amigas. Soube

'

que ao som de Chiclete com
Banana, e outras atrações,
os três dias de festa foram

agítadíssímos. Já está de
volta naarrbe.

"
Quão pobres são

aqueles que não têm
paciência. Todas as

feridas saram em etapas.
SHAKESPEARE

"

Os organizao,ores do 10

Campeonato de Pênaltis, na
Karlache: Bini, Sérgio "Queijo"
Todynho, Moa Gonçalves,

Hélio,Waldurzinho,
César, Tato e Joe Jr.

a arte mesmo. Podes crer!
Na novela das oito, da Rede
Globo, "Passione", tem um

personagem chamado Berilo
que tem duas mulheres. Em
Jaraguá, tem um figuraço bem
nascido, que está imitando o

folhetim global.
• Aqui em Iaraguá tudo se

sabe! Um jovem empresário
separado, que estava

comprometido, agora está free
e agitando todas. 'Dizem as

más línguas, que ele anda de
encontros ultra secretos com
uma loura, fecha quarteirão.
Ninguém está entendendo
por que esconder) se os dois
.são livres. Será por causa

"

:ü,I,: ,

""'d I' 'l'i?, ,II, I, "

oeA ea,.. �
"

• O guaramirense Paulo César
Chiodini, e sua bela Charlene
P-aula Feldmann, estão de
casamento marcado. Será dia
nove de abril de201).

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 23 de novembro de 2010

AMÉRICA LATINA

Curitiba é amais verde
Estudo aponta capital do Paraná entre as 17 quemais respeitammeio ambiente
CIDADE DO MÉXICO

A cidade de Curitiba, '

capital do Paraná, obteve
esse fim de semana a

distinção de metrópole
mais verde entre outras
17 da América. Latina.

�- egundo. um estudo sobre

.....
meio ambiente apresen-
tado pela empresa ale

....mã Siemens e a unidade
de estudos da revista britânica
The Economist, a cidade de 1,7
milhões de habitantes é a única
"muito acima" da média quanto
a normas ambientais. Essa dis

tinção é o Green City Index (GCI)
da América Latina, apresenta
do pela primeira vez na Cúpula
Climática Mundial de Prefeitos
(CCLIMA), realizada no México.

Seguida de Curitiba, no segun
do dos cinco níveis, ficou outro

grupo de cidades como Bogotá,
capital da Colômbia; Brasília, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro e São
Paulo. ,Resultados "aceitáveis" na
classificação foram obtidos pela
colombiana Medellín, Cidade do
México, Puebla eMonterrey Porto
Alegre, Quito e Santiago do Chile,
colocadas no terceiro nível.

_

"Abaixo da média", o quarto
nível em termos ambientais, fi
caram Buenos Aires e Montevi
déu, enquanto a mexicana Gua

dalajara e Lima, capital do Peru,
estiveram um nível mais abaixo.

O novo índice considerou as

variáveis de eficiência energética
e emissões de dióxido de carbono

A capital do Paraná, Curitiba, com 1,7 milhões de habitantes, recebeu a distinção Green City Index

(C02), uso do solo e edifícios, trá
fego, resíduos, água, situação das

águas residuais, qualidade do ar e

agenda meio ambiental de gover
no. O GCI pretende se transfor
mar em um indicador que ajude a

conscientizar as autoridades mu

nicipais sobre as necessidades de
desenvolver políticas sustentáveis.

Ametodologia do GCI foi em

pregada pela primeira vez com

cidades europeias há um ano em

outro estudo apresentado pela
Siemens e The Economist.

ma, no fim do mês em Cancún,
Entre as grandes cidades que"

EXPECTATIVA PARA O IPCA NESTE ANO PASSOU DE 5,48°A, PARA 5,580/0

Mercado eleva estimativas para inflação
SÃO PAULO

O mercado financeiro elevou
a previsão para a alta de preços
acumulada pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (JPCA)
em 2010 e em 2011, conforme a

pesquisa Focus, divulgada on

tem, pelo Banco Central. A ex

pectativa para a inflação em 2010
subiu de 5,48% para 5,58%, em
um patamar ainda mais distan
te do centro da meta de inflação
para o ano, que é de 4,50%. Já a

estimativa para o IPCA em 2011

avançou de 5,05% para 5,15%.
No caso da inflação de curto

prazo, o mercado subiu de 0,55%
para 0,65% a previsão para o IPCA
de novembro. Para a inflação de de
zembro, a taxa prevista manteve-se
em 0,50%, de acordo com a Focus.

A previsão para a expansão
do PIB (Produto Interno Bruto)
em 2010, segundo a pesquisa
semanal Focus, não foi alterada.
A estimativa para a expansão
da economia neste ano se&ue
em 7,60%. Para o ano que vem,
a previsão para o PIB foi manti
da em 4,50%. A estimativa para
a produção industrial em 2010
caiu de 11,07% para 11%. Para o

ano que vem, a projeção para a

expansão da indústria subiu de
5,25% para 5,40%.

De acordo com a pesquí
sa Focus, os analistas também
mantiveram a previsão para a

Selic (a taxa básica. de juros da
economia) para o fim de 2010 e

2011. A estimativa para a Selic no
fim deste ano permaneceu em

10,75%. No fim de 2011, em 12%.
Os analistas mantiveram o

patamar esperado para o dólar
no fim de 2010. A taxa de câmbio
esperada para o fim de dezem
bro permaneceu em R$l,70.

Expectativa para a inflação em

2010 subiu de 5,48% para 5,58%

Nacional 17

DIVULGAÇÃO

Melhor opção para o décimo
terceiro é investimento

Uso do 13°
salário deve
ser planejado
SÃO PAULO

o décimo terceiro sa-

1ário está chegando. Junto
com ele, uma série de pla-

. nos sobre como gastar o

dinheiro extra. Especialistas
em finanças pessoais e in
vestimentas são unânimes:

.

esses planos só devem ser

feitos por aqueles que não
têm dívidas pendentes.

O argumento vem sem

pre acompanhado da .tra

dicional afirmação quando
o assunto é economia: o

Brasil tem uma das taxas de

juros mais altas do mundo.
Isso quer dizer que, quanto
mais tempo permanecer
endividado, mais juros o ci
dadão pagará.

A melhor maneira de
decidir o que fazer com o

décimo terceiro, dizem es

pecialistas em orçamento,
é colocar na ponta do lápis
todos os custos programa
dos para o fim do ano e o

início de 2011.

Especialistas em
finanças pessoais
alertam que, para

.quem tem dívida, foco I

deve ser na quitação
do saldo devedor.

Depois da listagem dos

gastos, aí sim é possível ver
se sobrará algum recurso.

"Depois disso, é possível
pensar em investimentos",
diz Hsia Hua Sheng, pro
fessor de finanças da FGV

(Fundação GetúlioVargas).
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Despesas crescem com Lula
Análise- dos oito anos de governo do PT mostra que gastos aumentaram fortemente
Apesar da expansão do correntes ocorrido no governo Lula,

segundo levantamento realizado
PIB e gastos no governo pela Consultoria de Orçamento
lula, só 10% do aumento da Câmara, com base em informa-

das despesas foram para, ções do Siafi (Sistema Financeiro

saúde e educação. deAdministração Financeira).
'

Os gastos com a Previdência e

ma
análise dos gastos pú- demais benefícios vinculados ao

licos nos oito anos do mínimo pularam de 7,22% do PIB

overno Lula mostra que em 2003 para 8,59% em 2010. Já os
as despesas do país cresce- gastos de custeio da saúde avan

ram fortemente entre 2003 e 2010,
,

çaram só 0,05 ponto percentual
além da expansão do PIB (Produ- entre 2003 e 2010, passando de
to Interno Bruto), que, em média, 1,35% para 1,40% do PIB. Na edu
foi de 4% ao ano. Mas áreas como cação, as despesas de custeio nos

a saúde e a educação ficaram com oito anos da gestão Lula passaram
uma pequena fatia desse bolo. As de 0,42% do PIB para 0,62%. A di

despesas correntes cresceram 2,47 ferença de 0,20 ponto percentual,
pontos percentuais do PIB no pe- que equivale a 8% do aumento dos
ríodo :- mas só uma fatia de 2% do gastos correntes, é um poucomaior
aumento foi destinada ao custeio da em relação ao percentual da saúde,
saúde, e 8%, ao custeio da educação. mas,ainda é muito baixa se compa-

Deritro da rubrica de despesas rada com as outras despesas.
correntes, o crescimento de 'gastos O levantamento mostra que
com a Previdência e com outras outras despesas obrigatórias,
despesas vinculadas ao salário mí- como gastos com Legislativo, lu
nimo - auxilio a idosos e deficientes, diciário e Ministério Público, cres
seguro-desemprego e abono - foi de ceram mais de 30% nos últimos

1,37 ponto percentual, abocanhan- oito anos. Passaram de 0,16% para
do 55,4% do aumento das despesas 0,21% do PIB. Governo Lula destinou menos de 10% para asaúde e educação. Maior parte é dos gastos da Previdência

PREVISAO DO TEMPO

�u Uv EM' �� � IU[1, � &/"\, �
��n", !m,J'�i:')�j dUL"
E GHUV/.\"
A nebulosidade varia com

presença de sol. Chuva e

trovoadas, especialmente
entre a tarde e noite.
Temperatura elevada com
sensação de ar abafado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 18°C
MÁX:22°C

QUARTA

l
l
l
l'

I

QUINTA
MíN: 17°C
MÁX: 22°C

SEXTA

M,ÍN: 1'8°C
MÁX: 29°C

f.nsnlilf'íldo 111!rcia.!mentc. Nublado
Nublado

BAtOn

Temperaturas
"muito altas

A ocorrência de chuvas ajuda a

diminuirumpou o o calor, apesar de
não impedir o aum to na sensação
de ar abafado. Hoje, a região central
do Estado e parte do litoral devem
ser as regiões mais quentes - próxi
mo a São Ioaquime Florianópolis, a
temperatura máxima registrada es

tará classificada como "muito alta".

n�8TABnJ[)ADE

Nuvens e

'mais chuva
Retorna a condição de chuva

para todo o Estado, acompanhada
por trovoadas em algumas regiões
e risco de temporal especialmente
no Oeste. A semana começa com

tempo instável, e a chuva é conse

quência do aquecimento e a influ
ência de cavados (áreas alonga
das de baixa pressão).

--I

,

TI'lJvoada
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Episteme
No último dia 19 completou oito anos de

existência a Episteme Eventos e Turismo. Esta

empresa tem umapresençamarcante nos even
tos da região, mostrando um trabalho compe
tente que está garantindo o seu creséimento. O

projeto mais recente busca a consolidação do
turismo étnico. Um grande desafio que prova
velmente é também uma grande oportunidade.

Vídeos de treinamento
A Apevi coloca à disposição de seus as

sociados uma grande variedade de vídeos
de treinamento que podem auxiliar tanto a

formação da equipe como dos próprios ges
tores das empresas. Uma ferramenta nem

sempre bem utilizada.

Bônus e ônus
O Brasil passa por uma importante

transformação com o progressivo enve

lhecimento da população. Desta forma,
a população de 15 a 65 anos, hoje em 130,6
milhões de indivíduos, passará para 146,4
milhões em 2020. É um fenômeno muito
importante para um país enriquecer, pois
em 2020 teremos 67,6% da população em
idade produtiva. Por outro lado, a popu
lação infantil, que este ano está em 49,4
milhões de indivíduos, cairá em 2020

.

para 41,5 milhões. Como se pode ver,

para o segmento de confecção infantil
- entre outros setores - este fenômeno
não será nada bom, pois provocará uma
redução do público alvo.

INDICADORES
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Mercado �lfJ!!gional

Lourival Karsten

Revista Sabores
. Esta revista, lançada durante evento comemo

rativo aos 85 anos da Duas Rodas, é um novo canal
de divulgação de informações relacionadas com os

alimentos, em especial aquilo que transforma toda
a nossa percepção que são os' sabores e odores tí

picos dos seus ingredientes aromáticos. Ressaltar e
manter estes aromas nos produtos industrializados
é um grande desafio, mas a empresa jaraguaense se

propõe a discutir as alternativas nesta revista que
deverá ter novas edições a partir de 2011.

. ores Lojistas de
f.� que representa

além de nO'S5 i8acle também os

municípios de Ioínville, BarraVe
lha, São Francisco do Sul, Itapoá
e Araquari. O mandato é para o

período de 2011 a 2013. Mais um '

jaraguaense que assume posição
de destaque na representação
empresarial catarinense.

Caiu o andaime .

Os dados do Secovi-SP mostram um quadro
preocupante, pois em setembro houve uma que
da de 44,8�% ante o mesmo mês de 2009 na cida
de de São Paulo. Em plena orgia de novos lança
mentos, o mercado se mostra resistente a realizar

compras. Resta saber quanto tempo a "festa" ain
da vai durar em Jaraguá.

Ação da Hering
Nas 29 carteiras recomendadas de bancos e correto

ras para o mês de novembro publicados pela InfoMoney,
o destaque entre as small caps foram as ações ordinárias
da Hering CaIU cinco indicações. No mês anterior ocu-

J

param o 30 lugar com quatro votos. A Hering está come
morando seus 130 anos de existência em grande estilo,
principalmente para os acíonistas.

"

BOVESPA

POUPANÇA

.f. -1,78%

0,5211

Economia 19

Horário de Natal
O comércio jaraguaense já tem

uma definição do horário especial
de Natal a ser adotado a partir do
dia Iode dezembro, com as lojas
abrindo durante sábado o dia intei
ro e no domingo no período da tar
de. O objetivo é fornecerumhorário
conveniente para os consumidores
fazerem as suas compras.

j
I

Vice.nte Donini
"O desenvolvimento só acon

tece se os agentes governamentais
e as entidades de classe assumem

esta condição de buscar a solução
às necessidades destes setores que
representam". Esta frase mostra um
caminho trilhado por muitos anos

pelo empresárioVicenteDonini que
. sempre estevemuito envolvido com .

as entidades empresariais e tam

bém nas demandas da comunidade
como, por exemplo, a obra junto ao

Hospital eMaternidade São José.

LOTERIA
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* MALWEE

. Chegou a hora
Ahora,

principalmente, de esquecer os

boatos. Teremos algo bem maior pela
frente, a decisão do principal título do
salonismo nacional. Será um jogo en

tre duas equipes extremamente competentes. A
Malwee/Cimed dispensa comentários, é acostu
mada a decidir e sabe jogar sob qualquer tipo de

pressão, seja contra ou favor. A Copagril é o. time

que surpreendeu todo mundo e pode encerrar a
Liga Futsal fazendo isso novamente. Se tivésse
mos a prática de usar bolsas de apostas, como na
Inglaterra, com certeza o time jaraguaense lidera
ria no favoritismo. Mas, como no futsal tudo pode
acontecer, todo cuidado é pouco.

BETO COSTA/CBFS
o:io:�_1"

I
I

i
! I

I Quase lá
Muricy Ramalho está bem per

to do tetracampeonato brasileiro.
E só um desastre tiraria o título das
mãos do Fluminense. Mas desastres

acontecem, já que todos falâvamos
isso do Corinthians na última sex

ta-feira. Muricy mudou apenas na

simpatia, está mais tranquilo nas

entrevistas, mas segue com seu jei
to metódico e certeiro de trabalhar.
Esse título pode até servir de conso

lação para quem esteve bem perto
de assumir a seleção brasileira.

DIVULGAÇÃO/PHOTOCAMERA

Promessa de festa
.

Já vimos muita coisa acontecer na Arena Jaraguá. Esse time
já nos deu alegrias imensas, emmaiores quantidades, por sinal,
do que as pequenas decepções. O torcedor está (mal) acostuma
do com as vitórias, com os títulos e, por isso, é campeão também
na arquibancada. A sincronia entre a quadra e as cadeiras é tan
ta que é impossível ver um sem o outro. É hora das fortes emo

ções e estão todos, jogadores e torcedores, preparados para isso.

,. GOL DE PLACA[
!
I

J
�

DOIS TOQUESReal Madri e Barcelona.
Ambos não tiveram dó de seus

adversários no fim de semana.
O time merengue fez 5x1 no

Atlético de Bilbao e o catalão

aplicou 8xO noAlbacete. O Real

segue na liderança, um ponto
na frente do Barça.

SfTE 1. '. O Flamengo do
Garibaicli reformulou seu síte, '

tomando a navegaçãomais
fácil. Para conferir, acesse

'

www.flaniengojaragua.com.br.
I
f I.

, 511S2'Quem também
reformulou o síte foi o Avante
Esportes, maiorportal de
informações esportivas da
região.'O endereço éwww;

avanteesportes.com.

� GOL CONTRA
Botafogo. Com a faca e

o queijo na mão, tinha tudo

para sair da rodada fazendo

jus ao apelido de "Glorioso".
Mas se perdeu nos erros,
cada vez mais comuns por
sinal, e perdeu em casa para
um time reserva.

'

AN IVERSARIANTES
FC KAmAT AlMATY
(58 ANOS) - Um dos
mais tradicionais
clubes do futebol

iraquiano.

NORTH YOBK
ASTROS (20 ANOS) -

Foi o penú�imo
• colocado na última

liga canadense.

MACAMBIRA FC
(7 ANOS) - Disputa
a segunda divisão
do campeonato
sergipano.

TERCEIRA DIVISÃO

Tradicionais
desbancam. os
mais novatos
Aliança e Avaí brigam para ver

quem subirá à Segunda Divisão
JARAGUÁ DO SUL

Estão definidos os dois
times que disputarão o título
da Taça O Correio do Povo,
a Terceirona do futebol
amador jaraguaense.

do aos 38 do segundo tempo colo
cou o Aliança na decisão.
-

Já a partida entre Avaí e Pira

para terminou 1xO. Totó marcou

o gol isolado do Avaí, aos 13 do

primeiro tempo, aproveitando
um erro na saída de bola do Pi

rapara. Além de perder a vaga,
os novatos perderam também a

invencibilidade.
A LJaF confirmará no decor

rer desta semana a data e o local
da decisão. Na preliminar, Fladu
tra e Pirapora jogam pelo tercei
ro lugar. O certame apresentou
uma média de 3,1 gols por parti
da (56 em 18 jogos) e foi conside
rado, até agora: um sucesso pela
LJaF. A Terceirona estava há mais
de 20 anos sem ter sido realiza
da. A primeira edição foi vencida
pelo Comercial, de Guaramirim,
de forma invicta.

Aliança
e Avaí, os dois

clubes mais experien
tes, derrotaram os no

vatos do Fladutra e Pi

rapora e decidem entre si quem
ficará com a vaga na Segunda
Divisão, em partida única, que
ainda deve sermarcada pela LJaF
(Liga Jaraguaense de Futebol).

O Aliança venceu o Fladutra,
por 2xl. A equipe de Schroeder
abriu o placar com Leandro aos 30
do primeiro tempo. Nininho, aos
37, deixou tudo igual. Mas Fernan-

DIVULGAÇÃO

Avaí se
classificou
ao derrotar
o Piraporae
tirar o único
invicto da

: competição
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EDUARDO MONTECINO

Time jaraguaense fez "últimos ajustes" no treino de ontem e espera chegar 100% para a sexta final da principal competição do futsal brasileiro

; DECISÃO NA ARENA

Quegosto terá esta final?
Malwee recebe a Copagril no jogo em que quem vencer fica com o título

JARAGUÁ DO SUL

Qual é o segredo para
se fazer cada decisão
disputada ter um gostinho
especial? E quando
os números de finais
ultrapassam os dedos
das mãos?

Amulticampeã
Malweel

Cimed sabe como nin

guém valorizar cada

taça que traz para a sua

galeria. E hoje, às 21h, na Are
na Iaraguá, diante da Copagril,
a equipe quer conquistar mais
uma, a quarta da Liga Futsal,
principal competição do salonis
mo brasileiro. Na partida de ida
os catarinenses buscaram um

empate em 2x2 e agora o ven

cedor do confronto ficará com o

título de 2010. Um novo empate
leva a decisão para a prorrogação
seguida de pênaltis.

O técnico Fernando Ferretti,
que esteve presente em todas as

decisões da Liga pela Malwee,
acredita que todos os títulos são

diferentes. "Não adianta dizer

que já viu tudo porque pode se

surpreender a cadaminuto. Todo
título tem um sabor diferente e

isso nunca cansa", assumiu.
E esta Liga talvez seja uma

das mais diferentes de todas.
Foi uma das mais equilibradas,

a Malwee oscilou em momentos

bons e ruins, mas reagiu no mo

mento certo. Para Ferretti, cada
ano se vive uma história. "Teve
uma Liga que a gente ganhou
quase perdendo, teve outra

que ganhamos de fio a pavio e

essa, por exemplo, oscilamos
dentro da competição e rea

gimos na hora certa. Tem uma

série de situações que faz cada
final diferente. Agora, se o tí

tulo vai chegar, vamos saber
amanhã (hoje) depois das onze
da noite", comentou.

Apesar de cada edição ter

sua peculiaridade Ferretti lem
bra que inevitavelmente as

equipes que chegaram à final
foram as melhores. E desta vez

foi colocada frente a frente o

melhor ataque contra a me

lhor defesa. A Malwee já ba

lançou as redes 128 vezes e a

Copagril tem uma média de

1,83 gols tomados por jogo.
O ala Falcão, artilheiro da

competição com 39 gols, reve
la que o apoio do torcedor será

importante para furar o blo

queio dos paranaenses. "Nossa

equipe é muito forte aqui den
tro. Do jeito que este ginásio es

tará, a gente cresce muito. Tudo
o que foi feito. na competição
até agora vai ser definido em 40

minutos", admitiu.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Copagril transfere·
favoritismo

o técnico Marquinhos Xavier declarou que a Malwee

é a favorita ao título deste ano. Na visão do treinador

da Copagril a equipe catarinense jogará para confirmar

o favoritismo, enquanto que os paranaenses atuarão

para "aificultar a vida da Malwee". "Precisamos man

ter o equilíbrio e saber ser audaciosos na hora certa

para conseguir a vitória", falou.
Ferretti acredita que a declaração de Marquinhos

está mais ligada à preparação emocional da Copagril.
"Agradeço a transferência de responsabilidade do meu

amigo Marqulnhos. É ,legal dizer que o outro é favori

to porque momentaneamente você tira a pressão de

cima de você. Que nada! Eles também têm condições
de ganhar e se ganharem será merecido. Favoritismo

só existe em corrida de cavalo", brincou.

............ "' " "' ••• III 111 ..
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I MALWEE/CIMED X COPAGRIL/fAVILE
\ t) Hoje na Arena Jaraguá
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Ligue
e Ganhei
Os 12 primeiros

assinantes que

ligarem hoje,

a partir das 8h,

ganharão um

ingresso para

assistir ao jogo na

Arena Jaraguá.

(47) 2106-1919

Esporte 21

Atlético e Néki
estão na final
da Segundona
JARAGUÁ DO SUL

A Segunda Divisão de
cidiu no fim de semana os

finalistas do torneio. Atlé
tico Independente e Néki
fazem confronto inédito
na briga pela taça'do certa
me em data e local a serem
confirmados.

No sábado aconteceu

a partida de volta entre

Atlético Independente e

Vila Rau. Como o confron
to de ida terminou 2x2 o

vencedor avançaria para a
.

decisão. E a equipe da Es
trada Nova levou e bateu o

adversário por 2x1 de vira
da. Pernambuco marcou o

tento do Rau aos seis mi
nutos do primeiro tempo.
Paraguaio empatou minu
tos depois e Agenor aos 16

da segunda etapa.
Domingo o Guarany

precisava de uma vitória
sobre a Néki em seu cam

po, mas empatou em 2x2.

Como havia perdido por
4xO na ida, deu adeus ao

certame. O Bugre saiu na

frente aos 12 com Julio.
Luciano empatou aos 37

ainda na primeira etapa.
Na volta do intervalo, Ioshi
virou para o Néki aos 24

e Mikael empatou nova

mente para o Alviverde aos

37, mas já era tarde para
qualquer tipo de reação.

Pelos aspirantes, Néki
e Roma decidem o título. A
Roma goleou a Conti Elétri
ca por 5x2, enquanto o time
de Schroeder eliminou o

Guarany nos pênaltis (5x4),
após empate por 1xl.

PIERO RAGAZZI

Atlético empatou em

2x2 com Vila Rau, mas
tinha goleado na ida

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fluagora tem 64%
de chances ao título
Rodada do fim de semana inverteu até amatemática
DA REDAÇÃO
A goleada do Fluminense
sobre o São Paulo fez
triplicar as chances de
título do tricolor carioca.

IDe
o time comandado por

Muricy Ramalho, que pega
amda os reservas do Pal
eiras fora e o quase rebai

xado Guarani em casa, tem 64% de
chance de levantar o caneco depois
de 26 anos.Antes do fimde semana,
o Flu tinha apenas 26%, contra 62%
do Corinthians. O alvinegro paulista
despencou para 25%. O Timão en

frenta oVasco em São Paulo, na pró
xima rodada, e pega o já rebaixado
Goiás na última.

O Cruzeiro, que segue em tercei
ro lugar, viu as chances diminuírem
de 12% para 11%.ARaposa terápela
frente 6 desesperado Flamengo,
no Rio de Janeiro, e o Palmeiras em
casa. Por sua vez, os três já se garan
tiram na libertadores de 2011, ao
lado de Santos (campeão da Copa
do Brasil) e Internacional (que ven-
ceu a edição deste ano).

f'

Quem também briga por vaga
na competição intercontinental é
o Grêmio. Atualmente em quarto
lugar, os gaúchos têm 46% de chan
ces de classificação, já que pegam o

Guarani fora e recebem o Botafogo.
Este, por sua vez, tem 24% e no pró
ximo domingo enfrenta o rebaixado
Prudente no Engenhão. O Atlético
PR também está nessa briga, com
30%. Domingo pega o já de férias
Ceará em Fortaleza e na última ro
dada recebe o desesperadoAvaí.

Na briga contra o rebaixamento,
seguem ainda com chances de cair:
Guarani (96%), Vitória (41%), Avaí
(33%), Atlético-GO (25%), Atlético
MG (3%) e Flamengo (2%).

DIVUL(>AÇÃO/PHOTOCAMERA

1
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Fluminense, do zagueiro Gum, pega o Palmeiras na próxima rodada

GA o BRASll�EIRO - SÉRIE APEON
CLASSIFICAÇÃO 3S"RODADA

Flamengo 2x1 Guarani
Prudente 1x1 Ceará
Grêmio 3x1 Atlético-PR
São Paulo 1x4 Ruminense
Palmeiras Ox2 Atlético-MG

Botafogo 1x2 Internacional
Vitória 1x1 Corinthians
Cruzeiro 3x1 Vasco
Goiás 1x4 santos
Avaí 3xO Atlético-GO

12°

13°

14°

15° AtléticcH;O
16° Avaí

17h -Intemacional x Vitória
17h - Atlético-GO x São Paulo
17h - Ceará x Atlético-PR
17h - Avaí x Santos

Classlficad0� Copa SIJI-Americana
Rebaixados para Série B

o Correio do Povo e o luta Calçados e

Esportes dão para você u camisa oficial
do campeão brasileiro 10.

Para isso, precisa ser bom de palpite e responder à
seguinte pergunta: quem serão os quatro primeiros

coiocedos do Brasileirão 2010?

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

competição (este será um dos critérios de desempate).
O prazo final para envio das respostas é até as 12h do
dia 3 de dezembro de 2010. Será aceito apenas um

palpite por e-mail por isso, ao enviar a resposta, mande
também seu nome completo e um telefone de contato.

Blumenau tira mais um
título do vôlei masculino

JARAGUÁ DO SUL
Depois de ser vice-campeão

da Olesc (Olimpíada Estudantil

Catarinense) de 2010 com uma

derrota para Blumenau o filme
se repetiu para os meninos da
Marisol/FME no Campeonato
Estadual. O infanto masculino

perdeu a decisão para Blumenau

por 3 sets a O, em Jaraguá do Sul,
e ficou, mais uma vez, com o vi

ce-campeonato.
Até a decisão a equipe perma

necia invicta na disputa. Os co

mandados de Kadylac alcançaram
a classificação ao eliminar Santo
Amaro da Imperatriz na semifinal.
A decisão da vaga era melhor de

três jogos. Porém, Iaraguá do Sul

precisou apenas de duas partidas
(vencidas por 3 sets a O) para con
firmar a vaga na final de domingo.

A equipe buscava o tricam

peonato (conquistou os títulos
de 2006 e 2008), mas esbarrou na
boa fase do time blumenauense,
que não terminou o Estadual na

liderança porque constantemen
te emprestava jogadores para a

seleção brasileira da categoria.
"Não conseguimos fazer o nosso

melhor voleibol e temos que dar
o crédito ao adversário, que sa

coumuito bem e prejudicou nos
sa recepção", admitiu Kadylac ao
blogAvanteEsportes.

EDITALDE IN'f.IMAÇÃO REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL
ESTADO DESANfACATARINA Tabelionato do Município eComarca

deJaraguá do Sul- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n= 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,
c/ c o artigo 995 do código de Ifc;�mas da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsável, segue a rela
ção de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis,
a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por

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

Apontamento: 162050/2010 Sacado: BARBOSA E OUVEIRA CONFECCOES LIDA Endereço: AV OLEGARIO MACIEL
45 - VIlAIAlAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-901 Credor: MARISOL INDUS'FRIADOVESTUARIO LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 0400198405 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 740,00 - Vencimento: 21/10/2010

Apontamento: 162205/2010 Sacado: CACHACARlAE RFSfAUR. AGUA E SABOR IT Endereço: RUA CORONEL PROCOPIO
G. OI1VElRA 290 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: AGUADOCEDISIRIBillCAO EWGISTICA ITDA-ME Por

- tador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 12892/12828/ /02 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 301,44 - Vencimento: 06/ ll/2010

Apontamento: 162354/2010 Sacado: CIAUDIO WPES Endereço: RUA EXP. GUIlliERME HUMBERTO EMMENDO

ERFER, 114 CS - VIlARAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-110 Credor: BV FINANCEIRA S/A CF! Portador: - Espécie:
CBI - N° Titulo: 131009170 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.193,06 - Vencimento: 26/ll/2007

Apontamento: 162206/2010 Sacado: COMERCIAL DE CALCADOSMI IlDA Endereço: AV GETUUOVARGAS 755/1 -

JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: KRN INDUSTRIA DE CALCADOS IlDAME Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 065/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 254,28 - Vencimento: 061ll/201O

Apontamento: 162257/2010 Sacado: D OXYN CONFECCAO IlDA-ME Endereço: FEliCIANO BORfOLINI 1431- JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DEMAillAS RVB ITDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 14410904 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 790,54 - Vencimento: 091ll/201O

Apontamento: 161655/2010 Sacado: EDANIRRAMTIillM Endereço: RUAMATHIAS RillSAN 181- JARAGUÁDO SUL
SC - CEP: 89258-340 Credor: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS IT Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
0135558001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 117,75 - Vencimento: 29/10/2010

Apontamento: 162271 /2010 Sacado: ERBE CONSTRUTORA ITDA Endereço: RUAREINOlDO RAU, 60 SAlA06 - CEN
TRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: ESQUADRIASDEALUMINIOBENTO ITDA Portador: - Espécie:
D)\1I - N°Titulo: 1066 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.257,50 - Vencimento: 04/ll/201O

Apontamento: 162218/2010 Sacado: ESTOFADOS RECH IND E COMERCIO IlDA-EPP Endereço: RUADA SAUDADE
233 - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000Credor: BRASFITADISTRIBUIDORADEEMBAlAGENS ITDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 000258N /1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 418,50 - Vencimento: 04/ll /2010

Apontamento: 162355/2010 Sacado: JEFERSON PEREIRA DE UMA Endereço: RUAMAXIMINO BEBER III - SANTO
ANTONIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-250 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo:
131026365 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 626,82 - Vencimento: 05/10/2009

Apontamento: 16206112010 Sacado: KIRCHNER REFEICOES ITDA ME Endereço: RUA JOAO PlANINCHECK 220 -

NOVA BRASIllA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: DJ COMUNICACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS
Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0001429203 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 700,00 - Vencimento: 23/ 10/2010

Apontamento: 162142/2010 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POIZIN-ME Endereço: AV OUVIO DOMINGOS
BRUGNAGO 480 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-260 Credor: AFIACAO DE FERRAMENTAS GG IlDA Portador:
- Espécie: DMI - W Titulo: 449 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 207,00 - Vencimento: 02/ll/2010

Apontamento: 161804/2010 Sacado: MARIANE DE SOUZA CARDOSO Endereço: RUAANGELO JULIO BARUFF! 144
- CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-550 Credor: HW-ESQUADRIAS ALUMINIO MAURII1NE IlDA Portador:
- Espécie: DMI - W Titulo: 198/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 266,64 - Vencimento: 30/10/2010

Apontamento: 161686/2010 Sacado: MARIlDAVIESNIEWESKY Endereço: RUA ERWINO ERMIllO MOREIRA 712 -

CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: JAVELJARAGUAVEICULOS PECAS SERVICOS IT Portador: - Espécie: DMI - W

Titulo: 0135574001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$102,25 - Vencimento: 29/10/2010

Apontamento: 162404/2010 Sacado: MECANICA E AUTO PECAS GIACOMINI IlDA Endereço: RUA JOAO PLANIN

CHECK 107 - NOVA BRASIUA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: VALDECIRO KUREK- ME Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 25706-C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 366,13 - Vencimento: 05/1112010

Apontamento: 162390/2010 Sacado: RENY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO Endereço: RUAARDUINO PRADI
226 - SAO LillS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-670 Credor: GUMZ CONTABiliDADE E CONSUITORIA EMPRESA
Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 9200085778 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 207,00 - Vencimento: 05/ 1112010

Apontamento: 162118/2010 Sacado: REST.E IANCH.VL ITDAME Endereço: R.JOAO JANUARIO AYROSO 3150 - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: OESACOM E REPRES ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 5641031U
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 427,47 - Vencimento: 25/10/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 23/ll/2010.

Jaraguá do Sul (SC), 23 de novembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 16

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



JARAGUÁ DO SUL

Uma briga entre vizinhos
terminou com a morte de
um jovem de 23 anos no

bairro Santo Antônio.

a noite de sábado, o

pedreiro Marlo Flor
foi esfaqueado embai
xo do braço esquerdo,

atingindo o pulmão. Quando os

Bombeiros Voluntários chega
ram, ele já estava sem vida. O

suspeito é um jovem de 19 anos,

João Batista Cena de Souza, que
estava bebendo com Marlo em

Jovem teria
defendido um

colega no bar
A família de Marlo está incon

formada com o assassinato do

jovem. A cunhada dele, Iucélia
Caetano, 42, disse que a discus
são começou quando Marlo teria
tentado defender um colega que
estaria bebendo no bar na mes

ma mesa onde estavam a vítima
e o acusado. Segundo ela, Souza
teria a intenção de agredir esta
terceira pessoa por causa de uma
dívida de R$ 5.

"OMarlo foi defender o colega
porque isso não era motivo para
brigar. O assassino foi para casa e

depois chamou o Marlo do outro
lado da rua. Ele atravessou a rua

e os dois começaram a brigar. Foi
quando esse homem tirou uma

faca do bolso e acertou o Marlo",
comentou. Segundo ela, o jovem
que estava com eles no bar teria

presenciado toda a briga.

A família de Marlo conta que
o jovem era viciado em drogas,
mas que ele nunca tinha se en

volvido em brigas. O delegado
Daniel Dias também não acre

dita que a briga entre a vítima
e o acusado esteja relacionada
com o tráfico de drogas. Se

gundo Iucélía, Marlo nasceu
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um bar na rua Lino Piazera mi

nutos antes da tragédia. Ele assu
miu a autoria do crime à polícia.

O delegado responsável pelo
caso, Daniel Dias, afirma 'que os

dois estavam embriagados quan
do houve a briga, mas que o sus

peito não soube dizer o que mo
tivou a discussão. "Eles já tinham
brigado outras vezes enquanto
bebiam, mas esta foi a primeira
vez que ocorreu agressão física",
comentou. Depois de prestar de
poimento, o suspeito foi levado
ao Presídio Regional.

Segundo informações da Po

lícia Militar, testemunhas rela
taram que, depois da discussão,

Souza teria ido até em casa, onde

apanhou uma faca de 20 cen

tímetros e retornou ao local da

briga, onde desferiu as facadas
em Marlo e fugiu. Na residência
dele, a PM encontrou uma faca
e as roupas usadas no momen

to do crime. Souza foi localizado
durante as rondas realizadas pe
las viaturas e levado à delegacia.

Marlo foi enterrado na tarde de

domingo no Cemitério de Santo

Antônio, no bairro Nereu Ramos.
Este é o 110 homicídio ocorrido
em Jaraguá do Sul neste ano.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO PESSOAL

L

Mario era pedreiro e morava na rua Domingos Anacleto Garcia

em Iaraguá do Sul, era solteiro e

não tinha filhos. "O Marlo tinha o

vício dele, mas não era de briga",
afirma Iucélía,

Esta não é a primeira vez que
uma briga de bar acaba em mor

te no município este ano. No dia
23 de janeiro, Edinilson dos Reis,
28 anos, foi morto com dois tiros

e 25 facadas em um bar no bair
ro Santa Luzia. Melquíades José
Lorenzini, 45, e o filho, Anderson
Lorenzini, 19, confessaram ter

assassinado o rapaz por causa

de um desentendimento antigo
envolvendo as duas famílias. Os
dois estão no presídio aguardan
do a data do júri popular.
L � _

Briga entrevizinhos
termina emmorte
Jovem de 23 anos foi esfaqueado e morreu na hora

DELEGADO NÃO ACREDITA QUE CRIME ESTÁ RELACIONADO AO TRÁFICO

"Ele não era de briga",· diz cunhada

Familiares de vítimas dó
trânsito fazem passeata

JARAGUÁ DO SUL
Cerca de 200 pessoas partici

param da 3a edição da "Marcha do
Silêncio", realizada na manhã de

domingo. A mobilização aconte

ceu paralelamente à comemoração
do Dia Mundial em Memória das
Vítimas de Trânsito e percorreu as

ruas GuilhermeWackenhagen, Ân
gelo Schiochet, Reinoldo Rau, Eri
ch Doubrawa, Quintino Bocaiúva e

MarechalDeodoro da Fonseca.
Para uma das organizadoras

da passeata, Sueli Mader, o evento

atingiu as expectativas, superando
o número de participantes obti
dos nas duas primeiras edições. Na
próxima semana, a equipe deve se

reunir para avaliar os resultados da

mobilização e estudar uma possível

parceria com a secretariamunicipal
de educação e a gerência de Trânsi
to, para que o tema seja trabalhado

.

nas escolas.
"Tão perigoso quanto a impru

dência no trânsito é o conformis
mo de achar que os acidentes e as

mortes é algo normal. Temos que
despertar napopulação a certeza de
que é possível mudar esta realida

de", ressaltou Sueli.
De Iode janeiro a 31 de outubro

deste ano, a PolíciaMilitar registrou
13 mortes (no local do acidente) no
perímetro urbano do município. O
número não inclui os acidentes fa
tais registrados nas rodovias estadu
ais e federais que cortam a região e

nem as pessoas que morreram nos

hospitais por causa das colisões.
DIVULGAÇÃO

Mobilização
teve o

objetivo
,� de fazer a
,� população
refletir sobre
os perigos
do trânsito
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Pai tenta agredir filho a marteladas
Um homem de 48 anos tentou agredir o filho, de 23, a marteladas por

volta das 7h de ontem, no bairro Três Rios do Norte. Segundo a PolíciaMi

litar, o pai teria chegado em casa embriagado e discutido com o filho. Ner

voso, pegou ummartelo e atingiu de leve a cabeça do filho, que conseguiu
desviar do golpe, mas acabou sofrendo algumas escoriações. O jovem foi
levado ao Hospital São José e recebeu alta ainda namanhã de ontem.

FRANCISCO AIRTON GARCIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO
-EDITAL 001/2010

o Secretário Municipal da Saúde de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições legais, e com amparo legal
nos artigos 52 à 54 da Lei Complementar Municipal n° 101, de 06 de outubro de 2010, no Decreto Municipal
nO 7.565/2010 de 16 de novembro de 2010 e na Portaria n? 003/2010 de 17 de novembro de 2010, faz saber

que se encontram abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Interno, unicamente com base
no exame de títulos e entrevista, conduzido pela Junta de Avaliação e Entrevista,para seleção de servidores

públicos efetivos do Município de Jaraguá do Sul ocupantes dos cargos de Médico,Enfermeiro, Técnico de En

fermagem, Auxiliar de Enfermagem, Odontólogo e Auxiliar de Consultório Dentário (Auxiliar de Odontologia),
para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF,nas condições e prazos previstos no Regulamento do
Processo Seletivo e no presente Edital. 1. DO OBJETO 1.1 A administração municipal necessita de imediato,
06 (seis) Médicos - ESF, 04 (quatro) Enfermeiros - ESF, 04 (quatro) Técnicos de Enfermagem - ESF, 04 (qua
tro) Auxiliares de Enfermagem - ESF, 2 (dois) Odontólogos - ESF e 6 (seis) Auxiliares de Consultório Dentário

(Auxiliar de Odontologia )- ESF. 2. CONDiÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 2.1 Para

participar do processo seletivo interno o candidato deve serocupante de cargo público efetivo no Município
de Jaraguá do Sul, em conformidade com os artigos 52 até 54 da Lei Complementar Municipal n01 01, de 06

de outubro de 2010, e com o item 1.3 deste editaL3. DAS INCRIÇÓES 3.1 As inscrições no Processo Seletivo

Interno Simplificado estarão abertas do dia 06/12/2010 até o dia 10/12/2010, no horário das 08:00 às 17:00

horasna Secretaria Municipal da Saúde - Diretoria de Atenção Básica, sito na Rua Isidoro Pedri nO 120 - bairro

Barra do Rio Molha 3.1.2 Será permitida as inscrições através de procuração, por procurador regularmente
habilitado. 3.2. Documentação Necessária: - Fotocópias da Carteira de Identidade e fotocópia do CPF; - Foto

cópias das certidões de nascimento dos filhos menores de 14 anos; - Fotocópias das Portarias de Nomeação
para cargo público na forma dos artigos 52 até 54 da LeiComplementar Municipal nO 101, de 06 de outubro de

2010; - Fotocópias autenticadas de certificado ou diploma de conclusão dos cursos, bem como de participação
em palestras, congressos e certificado de conclusão de curso profissionalizante, correlatos a área específica
que o candidato pretende atuar, com carga horária mínima de 8(oito) horas; - Fotocópias autenticadas dos

certificados do Curso de Especialização, Pós Graduação, Mestrado e/ou Doutorado, na área específica que
o candidato pretende atuar; - Declaração de tempo de serviço efetivamente prestado pelo candidato junto a

qualquer unidade municipal de saúde não PSF ou ESF, conforme Anexo I do Edital; - Declaração de tempo de

serviço efetivamente prestado pelo candidato junto a qualquer unidade municipal de PSF ou ESF, conformeA
nexo 1- B do Edital; - Fotocópia da carteira do Conselho Regional relacionado a área de atuação do candidato.

Fotocópias das Portarias de designação como membro de Conselhos Municipais. (somente aos que são ou

foram membros de Conselhos Municipais). 4 - ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICA
DO. 4. 1. O processo seletivo interno simplificado consistir-se-á de;4.1.1. Prova de Títulos; 4.1.1.1. Os pontos
serão apurados através da somatória entre títulos, tempo de serviço, participação em Conselho Municipal e
entrevista.5 - DO EDITAL. 5.1. Oedital completo estará afixado no quadro mural da Prefeitura Municipal de Ja
raguá do Sul sito a Rua Walter Marquardt n° 1.111 no bairro Barra do Rio Molha, no quadro mural da Secretaria

Municipal da Saúde, sito a Rua Isidoro Pedri nO 120 e na internet no site:www.jaraguadosuLsc.gov.br Jaraguá
do Sul, 19 de novembro de 2010.

Gestor do SUS Secretárío Municipal da Saúde
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SEGURANÇA

Cuidado ao abastecer seu carro
Atenção deve ser redobrada nas áreas de revenda de combustíveis para evitar acidentes
JARAGUÁ DO SUL

Mais do Que os preços dos
combustíveis, os consumidores
devem estar atentos aos itens
de segurança presentes nos

postos de gasolina na hora de
abastecer o veículo.

Para
reduzir os riscos, a dica é

optar por estabelecimentos que
. possuam o selo daANP (Agência

Nacional do Petróleo) e seguir
rigorosamente as instruções presentes
nas próprias bombas de gasolina ou re

passadas pelos funcionários do posto.
Para quem abastece o carro com gaso

lina, .

a orientação é desligar o motor, não

fumar, não falar ao celular e não provocar
faísca ou chamas próximo à bomba. Jápara
os consumidores que optam peloGNV (Gás
Natural Veicular), além desses cuidados é

preciso ainda acionar o freio de estaciona
mento, apagar os faróis, desligar o rádio e

abrir o porta-malas. Também é indicado

que os ocupantes do veículo permaneçam
do lado de foradurante o abastecimento. "O

posto é um local onde existem riscos como
o derramamento de produtos químicos ou

de princípios de incêndio. Os clientes de
vem seguir as orientações do frentista", des
taca o gerente de uma das filiais da rede de

postosMime, Maicon da Costa.
Ele conta que um dos diferenciais da

rede é a preocupação e os investimen
tos na área da segurança. A empresa
promove treinamentos e é pioneira nes
te sentido. São brigadas de emergência,
simulações de combate a incêndios e

capacitações que preparam os próprios
funcionários para agir em casos de aci
dentes. "Temos um plano de segurança
e em breve, cada posto terá um brigadis
ta preparado para ajudar tanto em caso

de um acidente que acontece na rua em
frente ao posto como em um princípio
de incêndio dentro da unidade. Ele terá

noções de primeiros-socorros e tam

bém saberá o que fazer minutos antes

dos bombeiros chegarem", explica.
O trabalho foi intensificado em ju

nho de 2010 e até o momento 100 pes
soas já foram capacitadas. Instrutores
de motoristas também receberão o trei
namento. As ações envolvem ainda a

CIPA (Comissão Interna de Prevenção
. de Acidentes) da empresa.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

1

Riscos de acidentes
são minimizados
consideravelmente
quando as normas

de segurança são

respeitadas

"
O posto é um local onde existem riscos como o

derramamento de produtos químicos ou de princípios de
incêndio. Os clientes devem seguir as orientações do frentista.

MAICON DA COSTA, GERENTE DE POSTO DE GASOLINA

"

meramente i11JStJ11tivas. www.vw.com.br.

Promoções vãrodas até 23/1l/2Dl0 ou enquanto durarem os estoques nosConcessionários VoIkswagen para veiculas básicos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol1.0 Total Flex, 4 portas, anomodelo 10/11, cód. 5U1�C4, com preço promocional à vista a

partir de R$28.990.00..1'I'omoção "GPSem Inda a linha 11!1'0 quilômetro' rilido enquanto durarem os estoques ou até 23/11/2010. Modelo GPS: Nallegador GPS Portátil H-Buster (HBN-4310P). Qualquer percentual de desconto anula a presente promoção. Fotos Caraguá Auto Elite.
Uma reTação de confiança

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. Líder de vendas da região. BANCOVOUCSWAGEN
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