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Uma cena que ainda não cansamos de ver: capitão Falcão ergue
a taça da Liga Futsal, a quarta da história da Malwee/Cimed.

blush!

(

Alívio no bolso Conscientização
Está aberta a segunda edição
do programa que incentiva a

.. destinação correta das embalagens
agrotóxicas em Guaramirim.

Página13

Com a desvalorização dos carros -,

'�.
usados, IPVA deve sofrer queda

de 6,5% no próximo ano.

Página9

De janeiro a outubro deste
ano, apenas oito ruas da cidade
ganharam pavimentação
asfáltica e outras seis
receberam lajotas. Promessa
é de que investimentos em

infraestrutura sejam maiores
em 2011. Página 8

A revista da mulher inteligente!

Obras faz balanco
�

PIERO RAGAZZI dos investimentos

Iaraguá entre as cidades do
Estado com menos delegados

Exportações batem
recorde em outubro
Jaraguá do Sul vendeu ao

exterior no período US$ 70
milhões e 892 mil, com saldo
ultrapassando os US$ 46
milhões, a maior cifra
do ano. Página 11

FAMEG

Página 7
(47) 3373-9800

www.fameg.edu.br
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2 História

Um Brasil
bipartidário

No dia 24 de novembro de 1966, o sis
tema bipartidário é instituído no Brasil
com a criação da Arena (Aliança Reno
vadora Nacional) e do MDB (Movimento
Democrático Brasileiro). A nova situação
política significava que apenas dois par
tidos dividiriam o poder, ou constitucio
nalmente ou 'de facto', sucedendo-se em

vitórias eleitorais em que um deles lidera
o governo e o outro ocupa o segundo lu

gar nas preferências de voto; tornando-se
a oposição oficial e institucionalizada.

No Brasil, esse período 'durou 12

.
anos - entre 1966 e 1979. Formalmente,
o Ato Institucional Número Dois (AI-2),
decretado em 1965, permitia a fundação
de outros partidos políticos. Ao mesmo

tempo, no entanto, criava pré-requisitos
- como a exigência de 20 senadores e

120 deputados federais para se fundar
um novo partido - que, na prática, im

pedia a existência de mais do que dois

grupos distintos.

Assim, em 1966, os partidos extintos
no ano anterior (UDN, ,PSD, PTB, PSB,
PSp, entre outros) foram obrigados a se

reorganízar.em dois grupos: um alinhado
com o regime militar (a ARENA) e outro

na oposição consentida (o MDB). Como
os políticos mais à esquerda e naciona
listas haviam sido cassados com os de
cretos do AI-I e AI-2, logo após o golpe,
sobraram apenas os considerados mais
"dóceis" aos olhos do regime, Os políticos
conservadores (a maioria da UDN, mas

também alguns do PSD) formaram aARE

NA, enquanto os de centro-esquerda e

liberal-democratas se juntaram ao MDB.

ARQUIVO HISTÓRICO
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A colonização do
Vale do Rio da luz

Emílio da Silva, em seu livro "Um capí
tulo na povoação do Vale do Itapocu" conta

que descobriu como aconteceu a coloniza

ção do Vale do Rio da Luz por meio dos rela
tos de Alberto Dallmann, por volta de 1941,
quando o pomerodense ainda morava no

local. Nascido em 1976, Alberto adquiriu
um dos primeiros lotes "situados na fralda
do morro" Rio da Luz, que havia sido mar

cado pela Agência de Terras, de Blumenau.
Na época, o vale já havia sido anexado ao

município de Joinville.
Outros jovens luteranos seguiram-se a

ele - Otto Kickhofel, Richard Lindemann,
"

Gustav Rahn e Iakob Wendlin, entre outros .

Foi Augusto Mathias, no entanto, que abriu o

primeiro negócio colonial do local. Mais casas

comerciais foram surgindo com o tempo, e foi
de responsabilidade de Oscar e seu filho Julius
(ambos sem sobrenome, no relato) a amplia
ção dos prédios de atafona, serraria e salão
- onde eram celebrados os atos religiosos, so

ciais ou cívicos, até o fim de 1938.
A fotografia, feita em Corupá e sem data definida, mostra o grupo de sacristões
da Paróquia São José - Centro, em companhia do Padre Vicente Schmidt

PELO MUNDO

Intervencão Federal
�

Em 1937, perto do final de novem

bro, o governo de Getúlio Vargas decreta

Intervenção Federal em todos os Esta
dos - com exceção de Minas Gerais. A

medida, atualmente, não poderia ser

colocada em prática - já que a sua im

plantação significa anular o poder do Es
tado e dar autonomia ao governo federal

.

e não foi mais colocada em prática desde
a redemocratização do país, em 1985.

1�),e�·"1
, "Gueto-modelo" Morte de uma lenda

Neste mesmo dia, em 1941, os na

zistas abrem um campo de concen

tração para os judeus da República
Tcheca. Nos pouco mais de três anos

de existência do campo de concen

tração Theresinstadt, que ficava a 60

quilômetros de Praga, passaram por
ali cerca de 140 mil pessoas. Era consi
derado uma estação de passagem para
as .câmaras de gás de Auschwitz.

Em 24 de novembro de 1991, mor

ria um dos artistas mais respeitados
em todo o mundo: Freddie Mercury,
vocalista da banda Queen. O can

tor' que movimentou gerações, as

sumiu sua bissexualidade quando
ainda'namorava Mary, sua melhor

amiga durante anos. Morreu devido
a complicações pulmonares prove
nientes da aids.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 184/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇOS EXTERNOS DE CON
TíNUO EM DIVERSOS BANCOS LOCALIZADOS NO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 24/11/2010, das 8:00 h às 11:30 e das 13:00
às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 08/12/2010 10:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Me

negotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais

poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke • Diretor Presidente

T y.�" _ ".j,,&- __ .. ,.. .. _

o cetonete '

A ideia de uma haste com ponta de

algodão foi lançada nos Estados Unidos,
em 1921, pela empresa Johnson &

Johnson. No começo, o Wooden Aplicator
- uma haste de madeira com algodão
em apenas uma das pontas - era usado
restritamente em hospitais, para a

aplicação de remédios. O sucesso do

produto fez com gue a versão direcionada
ao consumidor surgisse, em 1947.
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
Jorge 8rognoli, Durval Marcatto, Romeo Piazera

economista presidente da Acijs Júnior, advogado
VictÇlr Danich,

sociólogo

Da hipocrisia penal

E renova-se,
criminoso, é
todo aquele

que comete o

fato definido
•

como crime .

e não apenas
aquele que foi
surpreendido;
o cometendo.

ão é de hoje que o pensamento da sociedade
(reflexo do sentimento individual), é que o

bandido tem que ir para a "cadeia" e urna vez

lá, não tem que contar com regalias, afinal de
contas, se já cometeu crime, bem sabia das consequ
ências. Também afirmamos, em alto e bom som, que
é injusto pagarmos pela conta desses bandidos pre
sos, apontando, em muitos casos, o trabalho forçado
como alternativa para sobrevivência dos mesmos.

Entretanto, antes de tecermos essas afirmações,
devemos ter em mente alguns conceitos e, quiça o

mais importante, é compreender "quem é o bandi
do?". Ora, a grosso modo é urna das
perguntas que sequer precisa de esforço
mental para ser respondida. Bandido, é
aquele que comete crime! Não precisa
mos ir além, pois a resposta, embora
simples, encontra-se 100% correta.

A questão a ser complementada é:
"o que é crime?". Essa, talvez tão sim
ples quanto a primeira pergunta, pode
ser esclarecida como a conduta descri:
ta em lei como sendo crime! Ou seja,
aquilo que consta em lei como sendo
crime, é crime!

Opa, agora parece que a situação,
-

embora de resposta simples, ficou urn

pouco mais difícil, pois não adianta sa

bermos a resposta, temos de conhecer
quais são leis que tratam de matéria
penal e que estabelecem crime, isto é, temos de co
nhecer toda a legislação nacional, para verificarmos
quais são as condutas que caracterizam urn crime.

Ah, mas isso é muito fácil. Toda a sociedade co
nhece a legislação brasileira integralmente, tanto é
assim, que o próprio Código Penal adverte, em seu

artigo 21, que o desconhecimento da lei é inescusável.
Também temos de ter consciência, que quem come

te crime é criminoso e, conforme conceito anterior, é
bandido. Aliás, é criminoso não somente aquele que
é flagrado, que é pego, que é identificado pela prática
de um crime, mas sim, qualquer pessoa que o prati
que, mesmo que o fato não venha a ser descoberto.

Assim, considerando que dirigir sob o efeito de ál-

cool (qualquer quantidade); dirigir em alta velocida
de ou fazer ultrapassagens arriscadas; sonegar infor
mações na declaração de Imposto de Renda; deixar
de recolher tributos no prazo legal; ofender a honra
de alguma pessoa (mesmo que não para ela direta
mente); adquirir produtos importados sem o recolhi
mento dos tributos; são todas consideradas condutas
criminosas, temos que nos perguntar: não fiz nada
disso? ou melhor, não sou eu um criminoso???

Crime não é apenas matar, roubar, estuprar,
lesionar...

Crime também é ver correspondência alheia (ainda
que eletrônica - email) sem o consen

timento do seu destinatário; é exigir
duas garantias (fiador e pagamento
antecipado) em contrato de locação; é
a adoção "à brasileira" (sem percorrer
todos os trâmites legais); é o curandei
rismo ou benzimento; é não entregar

-

ao consumidor, o termo de garantia
quando da compra de um produto...

além de várias outras condutas prati
cadas, corriqueiramente, por milhares
de pessoas de nossa sociedade.

Aí está a hipocrisia penal. Fazemos
afirmações genéricas, preconceituan
do as pessoas de acordo com o crime
praticado, seja ela mais grave ou me

nos grave, sem nos atentar, no entanto,
que crime, em qualquer de suas moda

lidades' é crime e quem o pratica, sim é criminoso.
E renova-se, criminoso, é todo aquele que comete

o fato definido como crime e não apenas aquele que
foi surpreendido o cometendo. Se o cidadão dirigiu
sob o efeito de álcool, em qualquer quantidade e em

qualquer momento, sim, ele é criminoso. O fato de
não ter sido abordado por um agente policial, não
descaracteriza o crime, apenas o compara a uma pes
soa que matou e nunca foi descoberta. Ambos prati-I

. caram crimes e ambos são criminosos.
Deste modo, antes de fazermos afirmações gené

ricas, precisamos pensar um pouco mais no con
ceito do que falamos, para evitar que estejamos fa
zendo crftícashípócrítas de nossos próprios atos.

"

"

SERViÇO
�"'iOJE

Ciranda Literária tem
última edição do ano

A Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa pro
move a terceira edição - e última deste ano - da Ci
randa Literária às 19h de hoje. O convidado da noite
é o escritor Alcides Buss, de Florianópolis, tendo o

escritor Carlos Henrique Schroeder como mediador.
Iniciativa de escritores jaraguaenses e da Biblioteca
Pública Rui Barbosa, a Ciranda Literária é realizada
na última quarta-feira de cada mês, mas não have-

J

rá edição em dezembro. O próximo encontro deve
acontecer em janeiro de 2011.

PBOGHI\.W�A�/J,\,O
Semanada Teatràl

oferece espetáculos
"Valsa N° 6", espetáculo escrito por Nelson Ro

drigues com produção do GpoEx (Grupo de Expe
rimentação Cênica da Scar), volta a ser apresen
tado em Iaraguá do Sul. A peça é atração da 1 a

Semanada Teatral de Iaraguá do Sul, hoje às 20h,
no-palco da Scar. A programação completa, que
segue até o dia 28, está disponível no site www.

semanada teatraldej araguadosul, b logspot. co m.

O ingresso é um quilo de alimento ou um litro de
leite longa vida.
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IMAGEM DO DIA

OP(ojeto
"Arte Contemporânea", trabalhado com

os alunos do 30 ano do ensino médio da Escola de
Educação Teresa Ramos/em Corupá, resultou na

ap.resentação de diversas instalações criadas pelos jovens. Os
trabalhos foram expostos na escola nesse mês de novembro.

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

VENDE-SE UMA
CASA DE ALVENARIA cl
112,05m2, 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem pi 2
carros, churrasqueira.
Pronta para financiamento,
no loteamento Jardim das
Acácias, bairro Amizade.

Valor: R$ 179.000,00
3273-7469 I 9186-5121
com Elírio

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB
ED I TA L

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2010
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

Tipo: Menor preço POR LOTE
OI;SJETO: Aquisição de materiais de construção diversos para doação às famí
lias em estado de emergência, material para fábrica de pré-moldado, material
para 10 kit's pré-moldados e material para construção de 5 unidades habitacio
nais, conforme especificações no ANEXO II deste edital e Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto
Municipal n? 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às
13h30min do dia 10 de dezembro de 2010, no Setor de Protocolo da Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n? 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 13h45min do
mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos:
VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 325.303,77 (trezentos e vinte e
cinco mil trezentos e três reais e setenta e sete centavos).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos
no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 17 de novembro de 2010

MARISTELA MENEL ROZA - Coordenadora do FROHAB

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Minirreforma sob risco
"

o atual prefeito era um

dos maiores críticos dos
cargos de comissão da
antiga administração.

DIOGO JUNCKES (PR),
VEREADOR

Oposição na Câmara articula para derrubar projeto do Executivo

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br Diogo Junkes é contra a criação de novos cargos comissionados

GUARAMIRIM

O projeto de lei que dispõe sobre
a minirreforma na Prefeitura
enfrenta a resistência dos
vereadores de oposição e

corre o risco de não passar
em Plenário.

fazer o mesmo", relembra.
Para Iunkes, o aumento do núme

ro de comissionados prejudica os efe
tivos, afetando no reajuste salarial, já
que a legislação federal estabelece um

teto para gastos com folha de paga -

,

mento no orçamento dos municípios.
"Esses novos comissionados não irão

ganhar pouco, entre R$ 1,9 mi e R$ 2,9
mil. Guaramirim possui outras priori
dades, isto que o prefeito quer fazer é
cabide de emprego", ataca.

Oposição ao governo Nilson Byla
ardt (PMDB), o Democratas deve se

reunir ainda neste mês para tomar

uma posição sobre o 'projeto. A ve

readora Andréa' Verbinen conta que
possui dúvidas sobre a proposta e que
sua decisão terá orientação da direção
do partido. No PDT, partido que faz

parte do governo, Caubi Pinheiro não

tomou posição oficial sobre o assunto,
mas o vereador já fez críticas ao au

mento dos cargos de comissão.

�... uem articula a derrubada da

proposta são os vereadores

oposicionistas Diogo Iunckes
..." (PR) e Jaime de Ávila (PT). Os
dois buscam o apoio do DEM, que
também não faz parte do governo,
e de Caubi Pinheiro (PDT), que é da
base aliada, para derrubar a proposta.

O ponto' da minirreforma quem
mais desagrada a oposição é o aumen

to no número de cargos comissionados,
de 72 para 120. Presidente da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação, Iun
ckes critica a ideia: "0 atual prefeito era

um dos maiores críticos dos cargos de
comissão da antiga administração. Ele
se comprometeu, em campanha, a não

FOTOS ARQUIVO OCP

·Sala
e Cozinha
e Lavanderia

eBwc,
e Sacada cf
churrasqueira
e 1 vaga garagem.
e Área interna: 66m2

"

(47) 3371-8850
vendas - assistência técnica

programa para cupom fiscal e NF-e

Governistas não
foram encontrados

Os vereadores da base aliada
Gilberto Iunckes (PPS), Mateus
Safanelli (PMDB) e Osni Bylaardt
(PMDB) não foram encontrados

pela reportagem para comen

tar sobre o assunto, assim como

o presidente da Câmara, Jorge.
Feldmann (PP). O ptogressista
poderá ser decisivo, já que a vo

tação pode terminar empatada.

Novos cargos não alteram
o orçamento, diz secretário

A criação de 48 novos cargos de co

missão na minirreforma não devem ter

impacto no orçamento. O argumento
é do secretário de Administração e Fi

nanças' Rolf Antonius Junior. Segundo
ele, muitos dos cargos que estão sendo
colocados no projeto, já existem e fo
ram criados por meio de outras leis e a

reforma fará apenas uma adequação no

quadro de funcionários.
,

"Estamos organizando, colocando
as funções em suas devidas secretarias,
e com isso melhorar o serviço público",
afirma Junior, sem informar o valor exato

do impacto da minirreforma nas contas

da Prefeitura.
Além dos cargos comissionados, a

minirreforma propõe outros ajustes no

Executivo, como a Gerência de Defesa Ci
vil e a Controladoria Geral com status de
secretaria.

Como o pedido de urgência não foi
acatado pelo Legislativo, o projeto não

tem data para votação em plenário. Se for

aprovada, será a segunda reforma feita

pelo prefeito Nilson Bylaardt (PMDB). A

primeira foi no começo de 2009, quando
aSSUIlllU o cargo.

CIX

Prefeito Nilson Bylaardt pretende fazer sua segunda reforma no Executivo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Toque de caixa

Lembrança
Leonel Pavan foi o único a citar, antes do discurso na

inauguração do novo Hospital São José, a presença
do vice-prefeito Irineu Pasold.

Dois projetos enviados pelo
Executivo à Câmara de Vereadores
deIaraguâ do Sul estão gerando
controvérsias. Principalmente
pelo regime de urgência pelo qual
foram protocolados. Trata-se do

reposicionamento da Ponte do
Rau e a criação do estacionamento

rotativo (ZonaAzul) no centro

da cidade. As duas matérias
mexem com o erário e o bolso do

contribuinte, respectivamente, mas

serão analisadas em apenas 30

dias, prazo no qual têm que passar
pelas comissões permanentes,
avaliação jurídica e o plenário
da Casa. Tudo isso no apagar
das luzes de 201 O, quando outra

matéria importante está na pauta:
o orçamento municipal de 2011,
que precisa ser votado para que
haja o recesso parlamentar. De

quebra, ainda há as negociações

Vai pescar
o governador Pavan afirma que
nova candidatura a prefeito
de Balneário Camboriú (foi
mandatário ali por três vezes) está
descartada. "Não tenho carteira
assinada como político. Já fui
tudo. De vereador a governador.
Eu sou empresário, vou cuidar
das minhas empresas", diz ele.

E, claro, de vez em quando,
promover uma pescaria, que
ninguém é de ferro.

e a votação para escolher o

futuro presidente da Casa, dia
21 de dezembro, data na qual a

presidente Natália Petry (PSB)
pretende encerrar o ano legislativo.
'1\ Prefeitura deveria rever e

retirar o caráter de urgência. Essa

matéria (Ponte do Rau) merece

discussão mais aprofundada. A

outra, também," posiciona-se ela,
salientando que, tanto em um

caso como em outro, irá votar

pela legalidade. Indício claro de

que seu voto pode ser contrário.
Os dois projetos exigem quorum
qualificado - a aprovação de pelo
menos oito vereadores. Ao fim e

ao cabo, a pressa do Executivo

pode ser a grande inimiga
da aprovação desejada, pois
conseguir oito votos favoráveis à

Prefeitura não é tarefa das mais

fáceis no contexto atual. Ou é?

Massaranduba
AVigilância Sanitária pontuou
uma série de exigências para
conceder o alvará de reforma
do hospital da cidade. Mas
o prefeito Mario Reinke não

se abalou. Irá promover as

adequações necessárias e

projeta a inauguração para
julho de 2011. Hoje, ele embarca

para Brasília, onde peregrina
por ministérios e gabinetes em

busca de recursos.

Exemplo
Serve de exemplo a união dos setores produtivos, econômicos e

religiosos de Iaraguá do Sul em prol da saúde pública. A ampliação do

Hospital São José só foi possível pela conjunção de esforços. E renderá

ainda muita admiração no Estado e no País.

UM
'Contabilidade

�..

�
CrediJidade

WMIIW1,gumu:om.br

(41)3371-4747

gumz@gumz.com.br
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Outro lado
Aprefeita Cecília KoneU não vai retirar o regime de urgência
dos dois projetos que aterrissaram este mês na'Câmara (Zona
Azul e Ponte do Rau). No caso da ponte, o argumento é de que
as mudanças foram aprovadas pelo Concídade, o conselho que
retine governo e sociedade 'Civil, onde houve ampla discussão.
No caso daZonaAzul, a urgência será mantida apedido da CDL,
que reivindica a implantação do sistema desde o ano passado.

EDUARDO MONTECINO

m sna passagem por Jaràguá do Sul" o governador
conversou ao pé do ouvido com o secretário regio ..

nm Lio Iuom. Após a cerimônia, afirmou à colu
na que não irá se envolver nas negociações sobre

o futuro governo. Mas elogiou o'trabalho tucano à frente da

pasta, desde que foi criada. "O PSDB quer aumentar o nú
mero de regionais (SDR's). Não sei quantas, mas a de Iaraguã
do Sul seria natural. Aqui, foi feitoum excelente' trabalho, ao

contrário de alguns outros lugares," "opina. A comissão que
definirá os nomes do primeiro escalão reúne-se esta sema

na, provavelmente amanhã. Vencida esta etapa, chegará a

vez de bater o martelo em relação às SDR's.

Política 5

Lacuna
Análise preliminar do jurídico
da Câmara de Vereadores
de Jaraguá indica que a falta
de um teto para o preço do
estacionamento rotativo é
a principal deficiência do

projeto. Uma vez estabelecido
o valor máximo, as empresas
interessadas fariam suas

propostas, com tendência
natural de diminuição no custo.

HUMOR • "Vou mexer com areia.

Vou colocar urna cadeira na praia
de BC e ficar mexendo com os

pés", brincou o governador
Leonel Pavan sobre seu futuro.

PONTUAL· Natália Petry avisa

que o acordo do grupo majoritário
na Câmara deVereadores é para

eleger o presidente.

DEMORA· Leonel Pavan

chegou às 17h ao Hospital São

José. Mas só conseguiu falar um

pouco antes das 19h. Era visível o

desconforto dele ante os longos
discursos proferidos.

Realidade
o empresário Décio da
Silva constatou, no ato de

inauguração do Hospital São

José: os investimentos em

saúde na cidade permitem
que as empresas tragam mais

profissionais gabaritados
paraviver e trabalhar no

Vale do Itapocu.

DieSel
o secretário Aristides Panstein
desconhece qualquer
pleito oficial da empresa
de transporte coletivo para
aumento nas passagens.
Mas considera que o pedido,
quando vier, é normal. "Os
trabalhadores, todo mundo,
tem reajuste anual. Então, se

tivermos o pedido oficial, vamos

analisar, mas o reajuste anual faz

parte," comenta ele, lembrando

que o preço do Diesel aumentou

depois das eleições.
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EDITORIAL

São. José"

PAA�S,
"T"RES

l>ELEG,At>O�
,

E O

SUt=Ic.fEI\J"re! Com
investimento de R$ 1D milhões do

governo do Estado, R$ 5 milhões da Pre
feitura e R$ 19 milhões de doações pro
venientes dos empresários de Jaraguá do

Sul, foi inaugurada na terça-feira uma série de

obras, que duraram seis anos,

no Hospital São José. A uni

dade passa a ser referência no

Estado em tratamento con

tra o câncer, traumatologia e

neurocirurgia. Também dobra
a capacidade de leitos, que hoje
são mais de 200.

A realização desse am

plo projeto comprova que
com seriedade e boa vontade
é possível sim melhorar o. sistema de saúde
do país. Enquanto essa semana uma pesqui
sa foi divulgada mostrando que os gastos do

governo Lula na saúde crescem muito abaixo
das outras despesas, aqui se tem uma lição de

como uma prioridade deve ser encarada. Sem
discursos vazios e muito menos com a criação
de novos impostos, como já cogita a presiden
te 'eleita sobre a CPMF (Contribuição Provisó
ria Sobre Movimentação Financeira).

A iniciativa privada foi a

grande responsável pela con

cretização do projeto de am

pliação do Hospital São José, o

que também se pode dizer do

Hospital 'Jaraguá, mesmo en

frentando o feroz apetite dos

governos, que muito arreca

dam e pouco investem.
O dia 22 de novembro de

2010 deve ficar marcado como

um dia de conquista para toda comunidade
regional. Mas, é preciso cobrar do governo o

retorno dos nossos impostos, sob a pena de fi
carmos eternamente refém da falta de gestão
do setor público.

DO LEITOR

Pai ...

Meu
ídolo, alguém que

posso me espelhar,
esteio da família.

Quero aproveitar esse

momento para dizer o quanto
eu te amo, e para sempre irei te

amar. Você foi sem

pre meu ídolo, meu

herói. Lutou quase
quatro anos con

tra um câncer em
,

sua garganta, sem-

pre foi forte, até o

último dia da sua

vida. Nunca dizia

que tinha dor para
não nos preocupar
e nos deixar mais
aflitos do que já estávamos.

Mesmo diante da doença sa

bendo que ia partir, nunca per
deu a força, a vontade de viver e

a vontade de ajudar o próximo.
Sempre teve vontade de ver as

outras pessoas bem. Sempre
ajudou os mais carentes e as

pessoas que necessitassem de

ajuda. Sempre foi um cara pra
frente, feliz, negociador. Quem
o conheceu sabe.

Nelson Marcos Stinghen, mui
tos o conheciam como o dono do
Casarão Móveis Usados, ou do An

tiquário Casarão. Sempre foi apai
xonado pelo o que fazia. Adorava

comprar móveis antigos, arruma

va e depois os vendia.
Um verdadeiro pai. Nos ensi

nou a trabalhar, nunca nos deu
nadá de "mão beijada", sempre

nos fez lutar para dar o devido
valor as coisas. Como ele sem

pre dizia, "vou ensinar vocês a

pescar, e não vou dar nada de
mão beijada". E foi o que ele fez.
Teve três filhos, todos estão mui

to bem, pois seu

exemplo foi o que
nos fez vencer e

continuar lutando.
Nunca vou esque
cer

.

das palavras
dele. Sempre foi al

guém que eu pude
me espelhar, e que
vou continuar me

espelhando.
Quero agrade

cer a todos pelo apoio, princi
palmente aos familiares, amigos
e ao Hospital São José. Sempre
que meu pai estava no hospital,
era tratado como rei, tinha tudo
o que pedia.

Quero agradecer também a

minha mãe Ana Maria Stinghen,
essa foi tão lutadora quanto meu

pai. Sempre esteve presente,
cuidando dele até o último dia,
não saia do lado dele para nada,
deixou de lado seu trabalho, seu

lazer, só para se dedicar ao máxi
mo ao meu par.

Pai, você vai estar sempre nos

nossos corações. Como sinto falta
de te abraçar e dizer que te amo.

E você? Já abraçou seu pai e

disse o quanto você o ama?

DO LEITOR

A inocência do cinema
"

Pai, você vai
estar sempre nos Um

dia desses estava passeando por
entre os canais disponibilizados pelas
transmissões de via satélites que pos
suo na televisão. Pura tecnologia.

Definitivamente eu não estava fazendo nada.
Até que me deparei com o início do filme Nos

feratu de E W. Murnau. Simplesmente magnífico.
Está certo que devemos créditos à
Bram Stoker, mas o cinema mudo

ganhou nov�s perspectivas em

1922 com essa obra-prima.
Pela vigésima vez, aproxima

damente' prestei toda a atenção
naquilo que deixou de me ser

novidade há muito tempo, mas é
incontrolável a vontade de apre
ciar. Com o término do filme fi

quei pensando "por que não fa
zem mais filmes assim?".

Podem me chamar de an

tiquado, chato ou retrógrado;
mas sinto falta de certa essência
no cinema. Refiro-me a filmes
como O Fantasma da Ópera de

Ar�ur
Lubin em 1943; ou das

ce s geniais de 007 Contra o Sa-
�

tânic -. No (1962), com o brilhantismo de Sir.
Sean Connery e a belíssima loira Ursula Andress.
Deus salve a Suíça. E quem não se lembra da be
bida predileta do nosso espião mundialmente

conhecido, James Bond; vodka - martini - bati
do, mas não misturado?

É sobre isso que digo.
Hitchcock, em 1960, construiu a cena mais

famosa no chuveiro de todos os tempos, quando
é assassinada por facadas a personagem de Janet

Leígh, em Psicose; e três anos depois ele ainda

consegue inovar os efeitos especiais e as trilhas
sonoras com o filme Os Pássaros.

Hoje ninguém mais faz isso.
Não posso me esquecer de Fellini com o seu

Satyricon (1969); Tenho certeza que onde quer
que esteja Petrônio estará aplaudindo frenetica

mente as glórias desse italiano.
Não posso dizer que o mundo

cinematográfico perdeu algo, sou

apenas um leigo apreciador, mas

tenho direito de sentir saudades da

quilo que julgo ser bom; e os "anos
dourados" parece que já se foram.

Nos filmes de hoje vejo mui-
\

to sangue, ou muito drama, ou

pior, comédias extremamente

apelativas e não sinto mais ânsia

pelo novo. É engraçado, mas os

velhos filmes é que apresentam
inovações e os novos copiam, e

prostituem, velhas ideias.
Onde está o romance deVivien

Leigh e Clark Gable em E o Vento

Levou (1939)?
Onde está Spielberg com o seu

nossos corações.
,·(omo sinto falta

de te abraçar e

dizer que te amo.

.

"
"

Não posso me

esquecer de
Fellini com o

seu Satyricon
(1969); Tenho

certeza que onde
quer que esteja
Petrônio estará

aplaudindo
freneticamente
as glórias desse

italiano.

"

Tubarão (1975)?
Onde está a última cena de Casablanca (1942),

com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman?
E Gene Kelly dançando e Cantando na Chuva

(1952)?
Não sei, não sei, não sei.
Só sei que gostaria de ser Marlon Brando e po

der dançar o meu Último Tango em Paris (1972) ...

Eduardo A. Stinghen, proprietário
das lojas Figueira Eletromóveis

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

Autorização de Corte - AuC
WEG Indústrias S.A, torna público que recebeu da Fundação do Meio Ambiente - FATMA,
Autorizações de Corte, válidas até maio de 2011, para Supressão de Vegetação Exótica
em Áreas de Preservação Permanente - APP's, nas fazendas denominadas Sertãozinho

(Processo FATMA VEG/40544/CRN) e Bruacas (Processo FATMA VEG/40543/CRN), am

bas localizadas na Estrada do Sertão s/na, município de Corupá - SC .

Johnathan Felipe Bertsch, escritor
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Número de delegados é um dos menores do Estado

Para o delegado Uriel, a maior

disponibilidade de profissionais
em cidades com menor número
de habitantes e de ocorrências
ocorre por motivos políticos.
"Acredito que é uma questão de

representatividade política. Mas

espero que tenhamos mais força
para reivindicar a partir do ano

que vem, já que elegemos um

deputado (estadual). A maioria
das cidades do Estado tem defi
ciência de policiais, mas aquelas
que estão bem representadas
conseguem mais funcionários",
comentou. Em todo o ano de

2008, a Delegacia da Comarca

registrou 410 prisões em flagran
te. Já no ano passado, o número

praticamente dobrou e chegou
perto de 700, conforme informa-

ções da Polícia Civil. Cidade tem dois delegados na Comarca e um na Delegacia da Mulher

JARAGUÁ DO SUL

Os dados oficiais revelam
um município com

crescimento populacional
em torno de 6% ao ano.

as, mesmo com as es

tatísticas apontando
um número de habi
tantes que não para

de subir, a situação é inversa

quando se fala no efetivo poli
cial em Jaraguá do 'Sul. Embora
as ocorrências cresçam cerca de
10% ao ano, a cidade de 142 mil
moradores conta com apenas

Em 2009, cerca

de 700 prisões
em flagrante

três delegados. Em alguns muni

cípios catarinenses, no entanto,
essa realidade é bem diferente.

É o caso de Rio do Sul, que
tem certa de 60 mil habitantes,
'mas conta com seis delegados.
Em Lages, onde há 168 mil mo

radores, o número de delegados
é mais que o dobro do existente
em Iaraguá: sete profissionais,
embora a diferença populacio
nal entre os dois municípios, 26

mil habitantes, não siga amesma

proporção. Brusque (103 mil ha

bitantes) e Caçador (70 mil mo

radores) também contam com

três delegados cada uma, embo
ra a população seja menor.

o delegado regional, Uriel Ri

beiro, admite que a situação é di
fícil. "A regional de Jaraguá do Sul
é a com maior déficit de funcio
nários por habitante no Estado",
afirmou. Segundo ele, a expec
tativa é de que mais profissio
nais sejam destinados à cidade a

partir de março de 2011, quando
200 aprovados em concurso pú
blico se formam na Academia
de Polícia Civil. "Só a partir daí
saberemos quantos delegados,
escrivães e agentes virão para a

região", comentou.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

GOVERNO NEGA DISTRIBUiÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS pOlíTiCOS

Mais dois delegados até fim do ano
A SSP (Secretaria de Segurança

.

Pública) afirma que laraguã do Sul
deve ganhar mais dois delegados
até final do ano. A informação foi

repassada à assessoria de imprensa
do órgão pelo delegado geral da Po

lícia Civil, Ademir Serafim, na tarde
de ontem. Segundo a SSp, dois de

legados que atuam no Estado - um

deles de Blumenau-demonstraram
interesse em trabalhar no municí

pio. Em relação aos ?O delegados
que irão se formar na Academia
em março do ano que vem, a SSP
afirmou que a distribuição deles
só será definida a partir da nome

ação dos profissionais, depois que
o treinamento for concluído.

o governo também negou que
o número de delegados lotados
em cada município esteja baseado

---

em critérios políticos. Conforme a

assessoria, o processo de promo
ção dos profissionais considera
critérios de "entrância", ou seja, a

região a qual pertence e a cidade
. onde deseja trabalhar.

Ribeiro:
"Regional é
a com maior
déficit de
funcionários
no Estado"

"Temos carência de todos
os tipos de profissionais"

.

Rotinas desgastantes, com

até 12 plantões por mês além do
horário normal de funcionamen
to das delegacias, marcam o dia a

dia dos delegados do município.
O delegado Adriano Spolaor des
taca que a falta agentes de polícia

.

e escrivães também prejudica o

andamento dos inquéritos. "Por
causa da falta de pessoal, não te-.
mos sequer equipe de investiga
ção'" comentou.

Segundo ele, a. Delegacia da
Comarca tem apenas quatro es

crivães. Já a Delegacia da Mulher

está sem profissional desde a se

mana passada, depois que uma

das funcionárias tirou férias e

pediu transferência. O governo
do Estado promete destinar mais
dois escrivães ao' município no

próximo mês. Mas para Spola
or, a cidade deveria receber pelo
menos mais cinco.

"Fazemos o que está ao nosso

alcance, mas ficamos sobrecarre

gados porque temos carência de
todos os tipos de profissionais.
No final, quem sofre com isso é a

população", lamentou.

NÚMERO DE DELEGADOS POR CIDADE

• Jaraguá do Sul (142 mil habitantes*) - Três delegados
(dois na Delegacia da Comarca e um na Delegacta da Mulher)

• Chap'ecó (180 mil habitantes) - Oito delegados
• Cficiúma (f90 mil habitantes) - Sete delegados
• Hio do Sul (60 mil habitantes) - Seis delegados
• Lages (168 mil habitantes) ;_ Sete deíegados

. .',
,

• Blumenau (300,mil Habitantes) - Nove delegados
• Brusque (103 mil habitantes) - Três delegados
• Caçador (70 mil habitantes) - Três delegados

(um deles também atende a cidade de Lebon Regis)
Fonte: Delegacias d,a Comarca dos municípios e IBGE 2009. * IBGE2010

.-

EDI'D\L DE INTIMAÇÃO REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA Tabelionato do Município e Comarca

-

de Jaraguá do Sul- Carlos Fabricio Griesbach, Tabelião
AvefÚdaMarechalDeodorodaFonsecano 1589 ·Telefone: (47)

3273-2390 • Horário de Funcionamento: 09:ooh às 18:oohTabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMACÃO DE PROTESTO Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97,
c/c o artigo 995 do código de rfc;�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 �O PROTESTO:
.

Apontamento: 162613/2010 Sacado: D OXYN CONFECCAO LIDA-ME Endereço: FELICIANO BORTOLINI 1431 - JA
RAGUÁ DO SUb-SC - CEP: 89260-180 Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS RVB UDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 14439304 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 404,61-Vencimento: 12/11/2010

Apontamento: 161916/2010 Sacado: HANNI STRELOWGONCALVES Endereço: RUDOLFO SANSON 160 - IIlIADAFI
GUElRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-300 Credor: SAULO NEUMANN ClA LIDA Portador: ESQUADRIAS BEILUNO
LIDA Espécie: DMI - N° Titulo: 46 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.755,00 - Vencimento: 27/10/2010

Apontamento: 162599/2010 Sacado: MARCELO DE SOUZA Endereço: RUA 2296, 118 - JOAO PESSOA - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCEIRAS/A C.EI. Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 248000465 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 4.022,28 - Vencimento: 11/04/2010

Apontamento: 162356/2010 Sacado: MARCIO LUIS VENfURA Endereço: RUA GOv. JORGE LACERDA 552 APTO 102
- CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-390 Credor: BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Portador:
- Espécie: cr - N° Titulo: 00033306/08 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.982,20 - Vencimento: 22/04/2008

Apontamento: 162592/2010 Sacado: MARLI SCHWEDER DEANDRADE Endereço: RUA MARINA FRUTUOSO 585/501
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-500 Credor: ANUNZIATO E PLAZAUDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3511001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 270,76 - Vencimento: 15/ ll/2010

Apontamento: 162405/2010 Sacado: MIRIAN CARlA DE UMA Endereço: AVPREFWAIDEMAR GRUBBA 4265 - CEN
TENARIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: VAIDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo:
25685-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 194,00 - Vencimento: 06/11/2010

Apontamento: 162375/2010 Sacado: NERI DE OLIVEIRA Endereço: RUA WAITER MARQUARDT 2777 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: RADARAUTO PECAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000000157 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 136,00 - Vencimento: 10/1lI2010

.

Apontamento: 162549/2010 Sacado: TRANSACAO TRANSPORTES lIDA Endereço; RUA JACOB DA SILVA GALPAO 3 80
- lUfA DA FIGU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-390 Credor: MENEGOTTI INDUSTRIAS MErALURGICAS lIDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 017306A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 530,00 - Vencimento: 04/11/2010

Certifico. que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 24/ll/2010.

Jaraguá do Sul (SC), 24 de novembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 9
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BALANÇO 2010

Oito ruas foram asfaltadas no ano
Prefeitura ainda não dá certeza sobre os planos para 2011, mas pavimentação deve ser prioridade
JARAGUÁ DO SUL

Quando o assunto é

infraestruturn, os pedidos
por asfaltamento ou conserto
de ruas geram a maior parte
das reivindicações feitas à
Prefeitura.

Ik

Por
isso mesmo, essa pode ser

considerada a principal ques
tão trabalhada diariamente pela
Secretaria de Obras e Serviços

Urbanos do município, que apresentou
ontem um balanço das ações realizadas
em 2010 em entrevista coletiva. De ja
neiro a outubro deste ano, apenas oito
ruas ganharam pavimentação asfáltica
e outras seis receberam lajotas. O nú
mero de obras ainda em andamento, no

entanto, é um pouco maior - são 15 vias

cuja pavimentação asfáltíca ainda' está
sendo realizada e outras quatro que es

tão recebendo as lajotas.
Se este ano foram pavimentadas oito

ruas, com um gasto de R$ 1.984.100,24,
em 2009 foram 15 pavimentações as

fálticas durante os 12 meses, com uma

extensão de 6.147,45 metros quadrados
e gastos de quase R$ 3,6 milhões. A pa
vimentação, no entanto, é apenas uma

parte dos esforços, já que a manuten

ção é mais frequente e abrange uma

área maior do município. Segundo os

dados da Secretaria, são, 40 .toneladas
de revestimento asfáltico - chamado de

C.B.U.Q. - utilizados toda semana para
consertar buracos e outros danos do as

falto. Só até outubro, o valor total gasto
com os reparos foi de R$ 208,7 mil.

"A estrutura das ruasjá tem sérias de
ficiênciàs, sem contar o desgaste com os

veículos pesados e a chuva. Além disso,
ainda falta pessoal para trabalhar, o que
deve ser solucionado com a ajuda do Co

dejas (Companhia de Desenvolvimento
de Jaraguá do Sul) "" detalha o secretário,
de Obras, Valdir Bordin. Ele afirma que,
das 8.017 solicitações da população aten

didas este ano na Secretaria e na Prefeitu
ra, a maior parte se refere à manutenção
do asfalto, por problemas como desníveis,
buracos e lajotas soltas,

Durante a coletiva, na manhã de on

tem, a prefeita Cecília Konell afirmou

que as obras previstas para o ano que
vem já estão sendo projetadas, assim
como a porção do orçamento que será
reservado para a Secretaria de Obras. No

projeto enviado pelo Executivo à Câma

r� de Vereadores, o valor está previsto
em R$ 49 milhões, sem contar os R$ 15
milhões já financiados junto ao Badesc.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Obra de asfaltamento na Rota dos Hotéis havia sido interrompida por problemas no convênio

Ainda em 2010 "
A estrutura das ruas já tem sérias

deficiências, sem contar o desgaste
com os veículos pesados e a chuva.

VALDIR BORDIN, SECRETARIO DE OBRAS E SERViÇOS URBANOS

"

Hoje, às 19h, haverá a entrega da ordem
de serviço da rua Eurico Duwe no Salão Cen -

.

tenário, no Rio da Luz. As obras, com exten

são de 7.096 metros, estão programadas para

i�iciar nos próximos di�s,-com �azo
de 180

dias para serem concluídas.
Está marcado para acontecer també .em

breve as obras de drenagem nas ruas André
Voltolini, em Nereu Ramos, Luiz Vortolini, no

São Luís, e Roberto Ziemann e João Baptista
Rudolf, no Amizade (detalhes no quadro). "São
obras de grande porte, demoram um pouco
mais para serem feitas. Fazemos tudo o que é

possível, o problema é que às vezes é preciso
cortar um grande pedaço do asfalto ou esperar
por autorizações, por exemplo", justifica Bor
din. No Amizade, os tubos já estão no local, es

perando apenas pelo início das obras.
Em coletiva, secretário afirmou que ainda
faltam funcionários na Secretaria

• OBRAS REALIZADAS PELO
GOVERNO MUNICIPAL
• Pavimentação Asfática (Nosso Asfalto
- em parceria com moradores)
Executado: oito ruas, com uma extensão
de 2.790,28 metros

Valor: R$ 1.984.100,24
Ruas pavimentadas
João Pessoa: Paulo Eggert e Fritz Setter
São Luís: Alvino Stein e Christina
Adriana Pereira
Estrada Nova: Jefferson Machado,
Urubici e Jorge Verbinnen

Barra do Rio Cerro: Francisco Stinghen

• Pavimentação com lajotas
Executado: seis ruas, com uma

extensão de 883, 25 metros

Valor: R$ 213.837,60

• Manutenção de ruas pavimentadas
Pavimentação asfáltica: 1.124,04
toneladas de C.B.U.Q. aplicadas em

diversas ruas, no valor de R$ 208.700,04
Lajotas e paralelepípedos: 41.523 m2
consertados em várias ruas, no valor de

R$ 211.886,74

• Manutenção de ruas nãó pavimentadas
Patrolamento: 2.367 ruas, com uma

extensão de 2.457 km

Macadamização: 117.015 m2 de
macadàrne aplicados em 1.314 ruas,
num valor total (do macadame) de

R$ 345.145,00

• Ampliação da frota (2010)
Duas motoniveladoras, uma

retroescavadeira 4x4, uma caçamba
basculante com capacidade para 5m3,
quatro caminhões tocos 4x4, uma

carregadeira, uma escavadeira hidráulica,
uma minicarregadeira equipada com

capinadeira e vassoura mecânica
e um guindaste veicular.
Valor total: R$ 3.100.925,00

• Atendimentos: um total de 8.017

solicitações atendidas, entre PIC (0800) e

diretamente na Secretaria de Obras.
Média de 54 solicitações por dia

• Solicitações pendentes: 1.701

• OBRAS EM ANDAMENTO
• Pavimentação Asfáltica: 15 rUÇlS, com

5.795 metros de extensão no total e um

orçamento de R$ 5.070.586,45

• Pavimentação com lajotas: quatro ruas,
com 1.155,10 metros de extensão e um

valor total de R$ 567.774,89

• OBRAS A SEREM
EXECUTADAS EM BREVE
• Drenagem (grande porte)
Rua 703 - André Voltolini, bairro Nereu
Ramos: 340 tubos de 1,5 metros,
no valor de R$ 231.698, 79
Rua 352 - Luiz Bortolini, bairro São Luís:
290 tubos de i metro, no valor
de R$ 70.000,00
Rua 11 - Roberto Ziemann, e rua 697
- João Baptista Rudolf, bairro Amizade:
560 tubos de 1 metro, no valor de

R$ 160.000,00

Fonte: Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
Período: janeiro a outubro de 2010
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arrecadado for menor, vai ter uma

desvantagem, pois teremos menos

dinheiro para investir. Mas vejo que
essa redução tem um lado positivo:
vamos ter um aumento no número
de veículos. O aumento da frota com

pensa essa perda", explicou.

"
Vejo que essa redução tem um

lado positivo: vamos ter um

aumento no número de
veículos. O aumento da frota

compensa essa perda.
JOSÉ OLíVIO PAPP,

SECRETÁRIO DA FAZENDA

"
De acordo com o secretário, o valor

que o município recebe do Estado pelo
pagamento do IPVA é investido no setor

de trânsito, principalmente nas melho
rias das vias e a sinalização, para gerar
mais segurança a�s motoristas.

Quase todos os veículos do país
são obrigados a pagar a taxa. Apenas
os táxis, carros com ano de fabricação
anterior a 1985 e motos de até 200 ci
lindradas estão isentos.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

ECONOMI

IPVA deve baixar 6,5°/0 em se
Tributo será menor em 2011 por causa da desvalorização no preço dos veículos usados

ARQUIVO OCP

Um alívio ao bolso dos
proprietários de carros.

O I PVA deve ficar cerca de
6,5% mais barato em 2011.

Santa
Catarina já tem a menor

taxa de IPVA da região Sul, e no

próximo ano o tributo ficará
ainda menor. O principal moti

vo para a redução está na desvaloriza

ção dos carros usados pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas

(Fipe). Além disso, o aumento de carros

importados no mercado brasileiro tam

bém puxou o preço para baixo.
Este ano, foram arrecadados R$

780,6 milhões em IPVA no Estado, um

incremento de 8,57%, em relação ao

montante arrecadado no mesmo perí-
.

odo de 2009. Para 2011, a previsão é que
a receita com o tributo suba para R$ 985

milhões, o que representará um acrés
cimo de 21,6%. Apesar de o tributo ser

estadual, 50% do valor da arrecadação
é repassado para o município em que o

veículo estiver emplacado.
Para o secretário da Fazenda de

Iaraguá do Sul, José Olívio Papp, a re

dução do imposto vai trazer também
benefícios. "Claro que se o montante

7�
:_---/-_ / .

L/
A redução da taxa será compensada pelo aumento no número de veículos em circulação
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COMUNICADO
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua José Emmendoerfer, 240, nesta cidade,
vem comunicar aos empregados/substituídos da empresa CEVAL ALIMENTOS S.A. (SEARA ALIMENTOS S/A) que os pedidos formulados nos autos da Ação Coletiva n= 2331/2005, em trâmi
te na 2a Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul, movida pelo Sindicato em face da referida empresa, foram julgados parcialmente procedentes, beneficiando, por conseguinte, os empregados/subs
tituídos abaixo nominados. Diante disso, com a rnáxima urgência, solicita que os mesmos entrem em contato com o Sindicato acima ou, ainda, com o procurador legalmente constituído nos au

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

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

.

ALTEMAR RUBERT

ALVINj\ RAMOS DE FARIAS
ALZIRA DOS SANTOS
ALZIRA PACHECO
AMARILDO BRESSANINI
AMARILDO DEVENZZI

AMARILDO SILVEIRA
ANA JORGE GOMES
ANA PAULA MOREIRA RODRIGUES
ANDRE LUDTKE
ANELIO DE SOUZA BASTOS
ANELIO JOSE JANING
ANGELO DAVID DURIGON
ANILSON FRANCISCO BALSANELLI
ANITA SCHUESTER
ANNE CHRISTINE GAISER
ANTONIA IRENE DOS PASSOS XAVIER
ANTONIO MARCOS MICHALAK
ANTONIO SOLINSKI
APARECIDA TRISOTTO f'

APARICIO POFFO
ARILTON PAULO PETRY
ARIVALDO MICHAELSEN
ARLETE HORONGOSO
ARLINDO KLEEMANN
ARLINDO LAUBE
ARLINDO MAASS
ARLINDO PISKE
ARLINDO TOMAZELLI
ARLISE LAUBE KRAUSE
ARNALDO ZANINI

ARQUILINO DEOLA
ASMILDA ROWEDER GROSSKLAS
AUGUSTO WINSCHRAL NETO
AVELINO MAREZANI
BALDUINO DRECH
CALINA GALVÃO BUSS
CARLA SIMONE DE AMORIM
CARLOS ALBERTO KRUEGER
CARLOS CEZAR GUISLENE
CARLOS HENRIQUE NILSEN
CARLOS KRIESER
CARME LUZA DOS SANTOS
CARMELINO BIERNAZKI
CARMEM MARIA BORTOLINI
CARMEN KRAUSE DRAEGER
CATARINA BRUHMULLER
CECILIA HILBERT FERRARI
CECILIA SOLINSKI
CECILIO JOÃO CAETANO
CELIA MARQUARDT
CELIRA TEREZINHA LIMBERGER RU
POLO
CELSO KONELL
CESAR AUGUSTO ROSA
CHRISTIAN EDUARDO PEREZ DIAZ
CILSO HIGINO DA SILVA .

CLAUDETE EICHSTADT
CLAUDIO ALVES
CLAUDIO LUIZ DA SILVA
CLENIR MARIA KANIGOSKI

CLENIRA SILVEIRA MADRUGA DOS
SANTOS
CLEOMAR DUTRA DOS SANTOS
CLESIO MANOEL BORGES
CLEUSA MARIA LEISMANN
CONCEIÇÃO DE ALVARENGA
CURTWALTER SCHURE (ESPÓLIO
DALMIR ANTONIO FAGUNDES
DANIEL MAGALHÃES
DAVID ANTONIO DA SILVA
DAVID KLEINE
DENARCI DE LIMA

DENECI MANOEL ROSA
DENISE KREUTZFELD
DEUNISIO ZANLUCA

DIJAIME ONDINO LOPES
DINORA MARQUES CANDIDO
DORIVAL MOZER
EDELBERT KAMKE
EDELTRUDES KLABUNDE KREUT
ZFELD
EDEMAR LAUDE
EDEMILSON JOSE DA SILVA
EDEMIR SUTIL DE FREITAS
EDILSON AGUIAR
EDVINO BUTTGEN
ELENICE BARBOSA CANOVAS
ELENIR COELHO CATAFESTA
ELENITAVOLPI
ELEOMAR MACHADO
ELFRIDA PINTER KIATROSKI
ELISIANA ELISABETH HERMANN
ELIZIO P. A. GROSS

. ELOISA COELHO

ELSAJORGE
ELSIDIO ROWÉDER
ELZA MARTINS
ELZA SANTOS FEDER
EMIDIA JESUS DE BAIROS
EMIDIA PEREIRA DA SILVA
ENEDIR TEREZINHA DA SILVA
ENIO CLEMENTES SCHMITT
ERICA BUTTENDORF
ERICA KADK FISCHER
ERICA MULLER
ERNALDO HUBERTO KESSLER
ERONDI DE SOUZAVIEIRA
ESTELA RODRIGUES
EUGENIO MACIEL MONTEIRO
EVANIR MULLER
FIRMO BORGES PILARKI
FLAVIO DOS SANTOS
FLORENTINA MONN SCHMIDT "

FRIDA MARLENE VIGINI POSTING
FRIDA MARLI VOLPI ZEPELINI
FRIDA WENDORF DRAEGER
GELCIR RAIMUNDO BARRETA
GEMA BATISTI
GENESIO JOSE SAFANELLI
GERALDO KRAUSE
GERALDO MAGELA DE SALES
GERALDO SCHULZ
GERTRUDES GEISLER KREUTZFELDT
GILMAR DERETTI
GILMAR LEMKE
GILMAR VOLTI
GILMARA M. A. LEVASSEUR ROCHA
GILSON SEBASTIÃO DERETTI
GRACIETE PEREIRA DA SILVA
GUSTAVO CARLOS HASS
HELMUTH DEMUTH
HELVIO LUIZW. RANGEL
HILARIO BAUMGERTEL
HILBERT HEISE
HILDA CATARINA BETTONI SCABURI
IARA MARIA MEDEIROS
ILSON MULLER
IRACEMA SANTINA SUTIL DE FREITAS
IRACIDREUWSKREUTZFELD
IRANI BUTTENDORFF
IRENEBORCHARDT
IRENE PIERINA SPEZIA POSTING
IRENE TARCINA SOUZA
IRENE ZAPELLINI DERETTI

IRINEU HARDT

IRMA BALSANELLI WURGES
ISAAC CARRANCA RODRIGUES

ISOLDA OESTEREICH
ISOLDE HANSEN
IVAN BONDICZ
IVAN GONÇALVES DA SILVA

IVAN VERGILIO MACHADO
IVANETE PARMIGIANI ANTONIOLLI
IVERLETE ROCHA GELSLEICHT
IVO DA SILVA
IVO RIETTER

IVONEI PARMIGIANI
IVONES DE FATIMA DA ROCHA

JAIME JOACIR BRESSANINI

JAIME KITZBERGER

JAIR DOS SANTOS

JAIR MENDES KINTOF

JANETE BELINO

JANETE CORREA

JERSON MARQUARDT
JOÃO ALVES PEREIRA

JOÃO AUGUSTO FERREIRA

JOÃO BATISTA MARQUES CONDIDO

JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO

JOÃO FRANCO DA SILVA

JOÃO FUSI

JOÃO PIRES DE LARA

JOÃÓ VIANEI WIGGERS

JOARES VOLPI

JOCELIA CASSIA DA SILVA SOUZA

JOCIL CORREA

JORGE ANTONIO MACHADO

JOSE BORGES
JOSE CARLOS LABES

JOSE DA ROCHA

JOSE DARCI DE MELLO

JOSE DORIVAL BONETE RODRIGUES
JOSE GOTZINGER

JOSE IRASILVO DE OLIVEIRA

JOSE MARCü'S BELING

JOSE R. JESUS PEREIRA

JOSE ROBERTO DE ARAUJO
JOSEFINA DE PAULA HUTTER

JOSEFINA VOLPI

JOVELINA MARQUES CANDIDO
JULIA MELCHIORETTO DEOLA

JURANDIR JORGE VICENZI
KATIA SCHULZ
KINIBERT PAUL
LAERCIO SCABURI
LAERTE DANIEL PATERNO
LAURI JOSE GIACHIM
LAURO JOCHEN
LAURO KONELL
LEDENIR ANTONIO ZANUZZO
LEILA LUCIA ZAPPELINI
LENIR DOS SANTOS (GRODIWSKY)
LENIR KONELL
LENORALENZ
LEODACIR P. M. FASSINA
LEONVOLNEI DE JESUS
LEONILDA LOPES RIBEIRO
LEONINA DE FATIMA DA SILVA NU
NIZ

LEONITA KARSTEN LEMKE
LEONITA KONELL
LINA K. PINTER
LIONI ISIDORO S. CHIROLLI
LOIODICE BATISTI
LORIBERT RAHN
LORIVAL KRUEGER
LOURDES CADORE LONGO
LOURDES RODRIGUES

LOURENÇ , ANTONIOLLI
LOURIVAL E AZEVEDO GREFF
LUCENE AP ECIDA BORGES DE
LIMA
LUCIA FURLANI
LUCIA GRAULKE
LUCIANO PATERNO
LUCILIA MACHADO
LUCIO HERMES GOMES
LUCIO JOÃO DA COSTA
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
LUIZ CARLOS ZABEL
LUIZ EUGENIO RENGEL
LURDES HORNBURG
LURDETE DIALTA TOMASELLI
LUSILENE DA SILVA FREITAS

LUZIA ANA MEDEIROS
MADALENA GEISLER
MADALENA HERCHEN
MANFRED HARTJE
MANOEL MARTINS
MARCELO COLARES
MARCELO DE OLIVEIRA
MARCIA BUTTENDORF TODT
MARCIOMAAS
MARCOS ANTONIO DE FARIA

MARCOS GOTZINGER
MARGARETE CORREA
MARIA APARECIDA CAMPOS STUART
MARIA APARECIDA MORAES POSTAI
MARIA DA GLORIA R. PEREIRA DA
SILVA
MARIA DA LUZ SILVA
MARIA DE LOURDES C. BALSANELLI
MARIA DERETTI RANGHETTI
MARIA ISABEL VOLPI
MARIA IVANIR REDIESS
MARIA JUDITE FERNANDES
MARIA ROSALI LAZZARIS DE SOUZA
MARIA TEREZINHA ZICHLSDORFF
MARIA VENERANDO VEGINI
MARILUDE R PRESTES DA ROCHA
MARIO CESAR MENDONÇA
MARIO JENNRICH
MARIO JUNGE
MARISA DE FATIMA DA SILVA
MARISE MASS LAUBE
MARLENE BORGMANN
MARLENE GAYO DOS SANTOS

.

MARLENE MARQUE CANDIDO .

MARLENE MARQUES CANDIDO
MARLENE MULqm
MARLENI HILBERT

,

MARLI HILBERT
MARLININOW
MARLI T. A. DE OLIVEIRA PAZ
MARLISA GROOSKLAS MASS
MARLISE SCHULTZ
MAURICIO VOLPI
MAURO CARLITO MARTINS
MAURO WEDEKIND
MELANIA HEIDRICH
MIGUEL PROENÇA DE SOUZA
MIRTON HARRY SOMMER
MOACIR ALANO DE SOUZA
MOACIR CHIROLLI
NATAL STRINGARI
NAZIRA PINHEIRO MOHR
NEIDE SAMPAIO DE SOUZA
NELIRIA TEREZINHA BATISTI
NELSON CRESPI
NERCI PASQUALINA
NILSE RUBERT
NILTON LUIZ BORTOLINI
NILTONMOHR
NORBERTO BEYER
NORBERTO DE ABREU MARTINS
ODETE PEREIRA DOS SANTOS
OLGA KOSLOWSKI
OLIMPIO LEITE
OLIVIA FRANCISCA CARDOSO DA
SILVA
OLIVIA PEIXER BRISOTTO
ORIDES CORDEIRO DE MEIRA
OSMAR SCABURI
OSNI PAWLACK
OTAVIO DA SILVA
OZAIR DA CRUZ MENDES
PALMIRA FLOR DA SILVA ATIBAIA
PAULINA DE OLIVEIRA STRINGARI
PAULA BRUHMULER
PAULO ANGELO CANDIDO
PAULO CEZAR RODRIGUES DAS CHA
GAS
PEDRO CUSTODIO DE MEIRA

PEDRO MARTINS BECKHAUSER
PEDRO PEREIRA
PEDRO PROENÇA DE SOUZA
PEDRO RODRIGUES DA CHAGAS
PEDRO VALDIR COUTO DE OLIVEIRA
PEDROLINA SOUZA DERETTI

QUILIANO MATHES (ESPÓLIO)
RAIMUNDO MARTIGNARO

RALF FREDERICO BIHR

REJANE GONÇALVES RESTANI
RENATO DALDIN
RENITA KOPSCH LAUBE
RITA BERNARDI

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

ROSANAAPARECIDA DA COSTA
ROSANE BUTTENDORF (HARTJE)
ROSE MARIA KANIGOSKI
ROSELI DA SILVA PORTO KROGEL
ROSELI JARACESKI
ROSELI OGEIKA DOMBROSKI
ROSEMARI BRUM DE SOUZA
ROSEMELI ROPELATO CAMPIGOTTO
SADI ANTONIO SIRTOLI .

SALESIO REBEIRO
SANDRO JOSE GLOWATAKI c'

SEBASTIANA BONELLI PEREIRA

SEBASTIÃO ANTUNES DA SILVA
SEBASTIÃO PROENÇA DE SOUZA
SERGIO AUGUSTO LIBERATORI
SERGIO RUPOLO
SIDNEI MARQUES CANDIDO
SILVANA SPEZIA DE SOUZA
SILVIO MARCELINO
SIMONE DE BRUMM
SOELIBLANK
SOELI DE MELLO
SOLANGE VALLER

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

URSULA MARQUARDT
VALCIR ANACLETO DA ROCHA
VALCIR PACHECO
VALDECIOGEIDA
VALDECIR JUNGTON
VALDECIR ZIEHLSDORFF
VALDEMIR MAFRA
VALDEMIR ROCHA
VALDEMIRO DE SOUZA
VALDENIR DE SOUZA COELHO
VALDER ANTONIO DA ROCHA
VALDIR FERNANDES DE OLIVIERA
VALDIR GONÇALVES FERNANDES
VALDIR MARTINS
VALERIO BUETEGEN
VALERIO DE SOUZA
VALMIR BUETTGEN
VALMIR SCHULZ
VALNERI BOGCHI
VALSENTINO FERREIRA DA SILVA
VANDERLANDO R DE OLIVEIRA
VANDERLEI R DE OLIVEIRA
VENICIO ALIRIO FRUTUOSO
VERANICE DE OLIVEIRA
VERONICA MARIA DA SILVA FORSTER
VERONICA STANGE ZAPELINE

.

VILMAR CLOVIS SCHUCK
VILMAR RAFAEL GUILINI
WALDEMAR LEMKE
WALDEMIRO SIEFERT
WALSANI DRAEGER GNEWUCH
WILSON DOS PASSOS PEREIRA
WOLNI FERREIRA CARDOSO

. ZENIR MARQUES DA SILVA
ZENITA RANGHETTI DERETTI

Iaraguá do Sul, 29-10-2010

SÉRGIO ECCEL
PRESIDENTE

_-
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Comércio é o dono do
maiorsaldo outravez
No ranking do Caged, setor desbancou a indústria

JARAGUÁ DO SUL

O mês de outubro seguiu
o exemplo de setembro
e gerou quase três mil

vagas formais de
trabalho no município.

pregaram 681 trabalhadores, en

quanto dispensaram outros 531. A

sobra, portanto, foi de 150.

Já nas fábricas' jaraguaen
ses, foram 1.437 contratações
contra 1.406 demissões. Mesmo

assim, segundo o secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Célio Bayer, não há nenhum te

mor pairando sobre a cidade.
"Essa estagnação é comum ao

fim de ano", afirma. Vale lembrar

que, nos dez primeiros meses de

2010, o segmento continua na

posição de principal empregador
da cidade.

caminho inverso. Com isso, o

saldo da temporada, conforme
o Caged (Cadastro Geral de Em

pregados e Desempregados),
chegou a 273. O resultado é o

segundo menor de 2010, porém,
demonstra uma leve aceleração
frente aos números verificados
no estudo anterior. No nono mês

do ano, restaram somente 269

empregos da subtração entre ad-
missões e desligamentos.

'

O principal responsável pela
manutenção desse total positivo,
outra vez, foi o comércio. Nova

mente, o setor desbancou a indús
tria da transformação, que, desde

janeiro, liderava o ranking com

folga. Em outubro, os lojistas em-

�
"

'1>
I
,

i
s
�
.

O
índice de contratações,
apesar de não tão expres
sivo quanto o registrado
no início do ano, perma

nece positivo se comparado à

quantidade de demissões. Na

quele período, 2.644 pessoas
oficializaram o abandono das

funções ocupadas até então. Em

compensação, 2.917 fizeram o

Empresas do setor metalúrgico são as que mais vendem ao exterior

Exportações: outubro foi o

mês mais lucrativo do ano
• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br JARAGUÁ DO SUL

Desde dezembro de 2008, Ia

raguá do Sul não vendia tanto ao

mercado exterior quanto ao lon

go do último mês. Em outubro,
o volume de exportações bateu
o recorde do ano, e também de

2009, a partir da comercialização
de produtos que, juntos, soma

ram o montante de US$ 70 mi-

.

lhões e 892 mil. O avanço, com

parando com setembro, foi de

quase 22%. Do outro lado da ba

lança comercial, as importações
desaceleraram 5,6%, somando

U$$ 24 milhões e 596 mil.
Por causa da arrancada dos

negócios firmados junto à clien
tela estrangeira, o saldo do perí
ado ficou a frente do restante das
somas de 2010. Os lucros chega
ram a US$ 46 milhões e 295 mil.

Como de costume, os parcei
ros mais expressivos das empresas
locais, quando o assunto éo envio

de mercadorias produzidas na

cidade, estão instalados nos Esta

dos Unidos. Dos US$ 526 milhões
-'

e 703 mil lucrados entre janeiro
e outubro, 23% resultaram das

negociações firmadas com repre

.sentantes deste país. Nas importa
ções, a preferência é por parceiros
da China. Eles remeteram a Iara

guá do Sul o equivalente a US$ 46

milhões. O total dos dez primeiros
meses do ano alcançou a quantia
de US$ 209 milhões.

De acordo com o secretário de
Desenvolvimento Econômico, Cé

lio Bayer, esses saldos devem ser

manter em novembro. "Não tere

mos grandes sobressaltos", estima.

I'
'!

i
.1se. outubro

foi positivo
para o Estado

Se em Jaraguá do Sul o saldo
de outubro acabou sendo um dos
menos positivos do ano, no Estado,
o cenário verificado no último mês

só foi inferior aos registrados em ja
neiro e fevereiro. De acordo com o

Caged, no período, 94.985 pessoas
conseguiram um emprego. Do lado
contrário da estatística, estão 79.640

postos de trabalho fechados. Apesar
de o número parecer alto, o saldo da

temporada chegou a 15.345.

Assim como no município,
a indústria perdeu a liderança
do ranking dos melhores resul
tados obtidos entre admissões

e desligamentos. O segmento,
com 2.559 vagas formais criadas,
ficou atrás do comércio (4.810),
do setor de serviços (3.896) e da

agropecuária (3.209).

i

ii
!
i
I
I
I
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JIEm novembro,
devemos ter o maior
saldo de exportações

de todo o ano".
CÉLIO BAVER, SECRETÁRfO

BALANÇA COMERCIAL - JARAGUÁ DO SUL
Período Exportações (US$) Importações (US$) Saldo (US$)

........................................................................................................................................................................................................................................................

2010 526.703.698 209.993.186 ·316.710.512

Janeiro 25.056.798 15.410.985 9.645.813

Fevereiro 39.407.826 15.548.369 23.859.457

Março 52.142.992 18.471.004 33.671.988

Abril 46.666.028 15.072.534 31.593.494

. Maio 52.158.841 21.240.164 30.918.677

Junho 54.341.108 24.511.618 29.829.490

Julho 63.460.278
·

26.530.035 36.930.243

Agosto 64.455.662 22.556.881 41.898.781

Setembro 58.121.892 26.054.995 32.066.897

Outubro 70.892.273 24.596.601 46.295.672

Lojistas criaram 150 postos de trabalho durante o mês de outubro

VARIAÇÃO DO EMPREGO

EM JARAGUÁ DO SUL
• Saldos de 2010
• Janeiro: 805
• Fevereiro: 1.149
• Março: 700
• Abril: 499
• Maio: 398
• Junho: 481
• Julho: 285
• Agosto: 661
• Setembro: : .. 269
• Outubro: 273
• Total: 5.520

ATIVIDADE TOTAL TOTAL

ECONOM,ICA -, ADMIS. DESLlG.. SALDO
• EXTRATIVA MINERAL.. O O � .. :: O

,.

• INDÚSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO , 1.437 1.406 31
• SERV INO Ullt. púa ,.'. "I I, s:

.

9."1 " H..'
, .:,

•
"

• • •••••••••••••••• , ••••••.••••••••••••••••••••••• ir.'."" •.•••••• ,.J 9 U�1

C
-'

• ONSTRUÇAO CIVIL 161 149 12

. .1·" COMÉRCIO ··········�···.r······.r··:·······;,;,�.·········.· .. 681
�;

..........•..531 .. � 150.
.

• SERVIÇOS : 608 538 70
• ADMIN. PÚSLICA , 16 : 4

'

12
• AGROPECUÁRIA .'·,·;

·

t �, ;, 5 7 , -2',

TOTAL ' 2.917 2.644 273

* Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
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Parabéns para
Tatiane, que no

dia 17 completou
mais um ano de
vida. Seus pais
Irineu e Marize,

seu irmão Marlon
e sua cunhada

,
Jéssica desejam

felicidades

CONFIRA AS LOJAS PARTICIPANTES

2OOOMUmMMCAS�(,,7) U1J1. UMNDORfEl- (41) 1%144444 .,uMAo· (41) 33714225

JW�� RUBlNI 7f(J AV MAOOfAt. DEOOORO OA FONSECA 557 ROA WAlTER MARQUAROT 2495

�.� (t«ilPooStIJ (J3r.do Sul)

AUJOfMU. �("7)311'" JACHINl· (47) 33103015 LAtO AUTOMÓVEIS· (47) 32132243
.4V�OWAf.Of1MIH;flU8P�l IW� PAES, EPlrÃCIO PESSOA 570 AV PRmlTOWAlOEMAR GRUSSA 3809

""'.do!idJ IW_doS41t Ua.do Sul)

""JAlNiUA·(47),n,,1SOO ,mDfl . (47) JJ1J0041 AtARCOLLA·(47) 33101669
f#I,�DA� 1140j)M••� SR 210 KM 58 S/H (6tlar3mlrlm) AV GETÚLIO VARGAS 920 lJaragltá do Sul)

mvoo ·(47) JJ1toJOf �·(41)3'71Z14' MILTON (AR· (41) 33161410
SR 280 KM 58 (WMamlllm) RUA _MIOO OORHIUSCH 1ó7l (Ja.doSlll) RUAAHGELORUSINI461íJarilguádoSul)

MUMWJ '(47)JJ10mO GAOCHOVllCUlOS -(4n3l1197JO MN AUTOMÓVEIS· (47) 33730131
1#1 rmmOWAlPfM!\RGflIJIIM 4153 ROA BERNAROO OORH8IJSCH 1917 RUA 28 DE AGOSTO 66

(1.!9••� 4MrillJNdoSllj (Guaramjrlm)

.. 'fkUlOs'(41)331f'. �·(47)JJ7J191' HEI AUTOMóvEIS· (41) 337%1010
�jAA$KilWJW8IH1112(1,ppl.WP RUA GEOONIMO COnREA 279 (GlJllramlóm) RUA WAI1EIl MARQUADT18SO U3fAflUá dI> Sul)

RUMfJKAI· (41) 327S6JH MANE· (41) J215004S flAUSIS· (47) 33732020
I!V�AAGaoRU8INI81S RUA 8�NAROO OORH8USCH 1880 RUA GERONIMO (ORREA 20

�.5fA) UifMj!làdlt� (Guarllmlrím)

(JIMPfYúoJl.o.S - (47) 357U_ GlO8O (AR. (47) 32763804 RODOCAR • (41) 32136549
JItIA :l3 Df AGOSTO '1564 RUA BERNARDO OORH8IJSCH 619 ROA BERNARDO OORNBQ5CB 620

(GummJJÍm) (J.Ir�doStl) (Jdr�daSUl)

OJIaJJnI � (47)531""" HPYffWlOS' (41) 41-3"JOO4I IWVlr(Ul.OS· (47) 13111143
!roA JUnOOAAU 3SS AV �IJAl OWOORO DA FONSecA 1014 AV PREFflTO WAlDfMAR GRUSSA 4286

�.Wj UM_doW) Uaragu,j do )ul)

�VIkUtOS· (41)"1JfZ01 JMME AVfOMOms� (41) '3761101 STRUT(41· (41)3'1031"
IWA�OSIl.VaAAJIl1l4 RUA AHGaD R081HI 279 AV PRefEITO WALDEMAR GRVaM 4040

�) (Jjr�doSIAJ (Ja_doSul)

PAIM �(47J �215JOzt MIAUJOMóYPS· (47) ,',621.71 ZAPUUN'· (47) 33164589
Ol'flfUJlfrAaomSOA 1110 RUAWALTER PMRQUAPT 2717 AVPREF. WAWEMAA GRU68A3421

.(�"� �doSM) Uílr�doSvll

PmPJOw(41)JJ71m7
IlUAPumfmlOCA!IlOS�1��"'�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GUARAMIRIM

. Alguns agricultores estão

dando exemplo de como

preservar o- meio ambiente

e cuidar da própria saúde.

Asegunda
edição do Pro

grama Destino Certo

inicia hoje e vai até sex

ta - feira. São 12 pontos
móveis e um fixo onde podem ser

entregues os recipientes de vene

nos já usados nas propriedades
rurais de Guaramirim (confira a

lista completa no box abaixo). Na

primeira etapa, mais de dez mil

embalagens foram recolhidas.
De acordo com o técnico da Se

cretaria de Agricultura, Vanderlei

Edson da Rosa, o programa tem

o objetivo de facilitar o sistema de

recolhimento e informar os agri
cultores sobre suas obrigações.
"Eles têm que devolver as emba

lagens conforme determina a lei

federal 9.974. O prazo é de um ano

para fazer a devolução", enfatiza.

Todo o material recolhido

.
será encaminhado para a cidade

de Mafra, onde uma empresa es

pecializada se encarrega de dar

o destino correto ao lixo tóxico.

"Temos a intenção de, montar

um galpão aqui no município
(Guaramirim) para atender os

agricultores da região permanen

temente", adiantaVanderlei.

Além de proteger a natureza, a

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 24 de novembro de 2010 Geral 13

campanha de conscientização tam

bém está voltada para os cuidados

com a saúde dos agricultores. Pois,

segundo o técnico, muitas pesso
as acabavam reutilizando os reci

pientes para outras finalidades sem

mesmo saber dos prejuízos que po
dem ser causados à saúde.

"
Temos a intenção de montar

um galpão aqui no município
(Guaramirim) para atender

os agricultores da região
permanentemente.
VANDERLEI EDSON DA ROSA

"
PRÁTICA

O rizicultor Everaldo Sprung, 38

anos, participa do sistema de devo

lução do lixo tóxico desde quando
assumiu as atividades agrícolas da

família. "Sempre devolvi os produ
tos paraaCooperativaIuriti, mas ago
ra com a ajuda da Prefeitura ficamais

fácil para o produtor daqui", diz.

Ele já tem mais de 100 embala

gens separadas para entregar nos

pontos de coleta espalhados pelo
município. "Nos tempos do meu

bisavô, eles usavam os recipientes
para preparar a lavagem dos porcos

porque não tinham informação dos o'

perigos tanto para -o animal como

para as pessoas", lembra.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

,

Everaldo separou mais de 100 embalagens vazias para entregar nos pontos de coleta do Programa Destino Certo

DESTINO GERTO

Conscientização nos campos

CONSULTA COM CLíNICO' GERAL DEVE SER AGENDADA A CADA 15 DIAS

Pacientes enfrentam fila no posto de saúde do Rio Branco
GUARAMIRIM

Moradores do bairro Rio

Branco reclamam das filas para

conseguir atendimento com mé

dico clínico geral no posto de

saúde. A dona de casa Denise Kli

ck Siedlecki, 28 anos, conta que,

ontem, para devolver o resultado

do e_xame solicitado pelo médico

precisou chegar duas horas antes

de abrir a unidade para agendar
uma consulta.

Segundo a moradora, a cada

15 dias é aberto o prazo para

agendar uma consulta com o

médico do posto. No entanto, ela

conta que a briga é pelas vagas

disponíveis que não atendem

toda a demanda do bairro. "O

atendimento é excelente, mas

um médico é pouco para nossa

comunidade. A gente gostaria de

ter outro sistema de agendamen
to", reclama.

Também ontem, a costureira

Lindamir Fodi, 43 anos, teve de

se ausentar por algumas horas

do trabalho para enfrentar a fila

no posto de saúde. "É sempre
esse mesmo transtorno. Cheguei
às llh30 e agora são quase 13 ho

ras e continuo na fila".

Consultas podem ser

agendadas por telefone
e pessoalmente nos

postos de saúde.

De acordo com a secretária

de Saúde de Guaramirim, Aline

Mainardi, as agendas para novas

consultas são abertas a cada 15

,dias. Conforme o cronograma
das unidades, uma data fica dis

ponível para marcar atendimen

to por telefone no período das

10h30 às 12h e das 15h320 às 17h

e outro dia para agendar pessoal
mente. "Escolhemos esses horá

rios para não interferir no aten

dimento ao público. As pessoas
não têm necessidade de ficar na

fila", argumenta.
São abertas 160 vagas para

um médico clínico geral aten

der num trabalho de 40 horas

semanais em 15 dias. "Não há

necessidade de ter outro médico

naquela comunidade. Lá é uma

Unidade de Saúde da Família.

E temos um pediatra também

atendendo lá. Todas as pessoas
estão sendo atendidas", afirma.

Desde as 11 horas de ontem, mais de 20 pessoas ficaram

na fila para marcar consulta no começo da tarde
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TERÇA-FEIRA
Luiz Carlos Amorim,

escritor e editor

o que querem as mulheres?!

Desde
que Sigmund Freud, o pai da

psicanálise, confessou sua perplexi
dade sobre o que ronda o universo

feminino, sucessivas gerações reto

maram a questão: "afinal, o que querem as

mulheres?". Esse é agora o título do seriado

que passa na Rede Globo, escrito por João
Paulo Cuenca. Embora eu não tenha con

seguido assistir a nenhum episódio, fiquei
curiosa sobre como o tema seria abordado.
Até porque, no fundo, agen
tesabe que essa é uma per
gunta boba, pois cada mu

lher quer uma coisa num

tempo completamente
diferente. -A felicidade não

tem receita e se tivesse não

seria igual para todo mun

do. Mas, o universo femini -

.

no sempre atrai curiosidade
Se é difícil saber o que

querem as mulheres, é fácil concluir que
toda espécie do sexo feminino é um tanto

quanto doida por natureza. Cientificamen

te, dizem que os hormônios são responsá
veis por tantas e frequentes oscilações do
nosso humor. Na modernidade, as cobran

ças podem ser parte da explicação. As meni
nas continuam nascendo com o dispositivo
de casar e procriar aceso, embora cada vez

mais tenham outras e mais outras respon
sabilidades. E o pior, mulheres levam as res

ponsabilidades muito a sério. A fêmea de

hoje tem que ser independente, sexy, mãe,

esposa, profissional, dona de casa, ange
lical, durona em algumas ocasiões, bem
sucedida em outras e por aí vai, daria para
ocupar todo este espaço com uma lista de

cobranças e ainda faltariam alguns bons
centímetros.

Então, vou entrar na brincadeira e res

ponder o que quer uma mulher, mas preciso
deixar bem claro que acredito no que estou

escrevendo neste exato instante, daqui a

pouco, pode ser que acres

cente ou risque alguns dos

itens, coisa de mulher, típi
co de quem vive uma guerra
hormonal.

O que querem as mu

lheres?! Ora... é simples,
queremos carinho, aten

ção, se sentir desejada
e protegida. Sexo, amor,

companheirismo, um bom

papo, de preferência acompanhado por um

bom vinho. Um bom salário, um ótimo em

prego e um guarda-roupa recheado de op
ções. Uma casa sempre limpa e cheirosa.

Amigas sinceras. Ficar de bem com o espe
lho, ter um cirurgião plástico de confiança
para as horas mais críticas. Um homem ca

paz de abrir a porta do carro, mas que em

alguns momentos saiba se portar como um

machão primitivo. Filhos que dão mais fe
licidade do que dor de cabeça. E, é claro,
um bom psicanalista e muito chocolate
para dar conta de tantos desejos.

LANÇAMENTOS'

Reencontro Mortal
Depois do grande sucesso Sedução Mortal, Nora Ro

berts, sob o pseudônimo de J.D. Robb, lança no Brasil

mais um livro da sua famosa série policiai: Reencontro
Mortal. Eve Dallas foi a responsével direta pela prisão de

Julie Dockport há dez anos. Agora, solta por bom compor
tamento, Julie não pretende deixar a policial escapar ilesa.

Um reencontro que jamais será esquecido pelas duas.
,

o Solteirão acompanha a vida de Roger Greenberg, sujeito
,.. , ',_ .

.il-' t _, •. 1-
. ";:

I

, que" asõs morar aliQs em Nova'�0rk, Q.eeide;:repensar sua vida
inteira. Para isso, volta a Los Angeles, cidade onde cresceu, e

tenta se reaproximar dos antigos colegas que deixou ali. Não
demora muito para perceber que essas amizades não são mais

" ,". i ,', .

."
'

"

exataméhte como ele se lembràva, e àcabase afeiçoançJocada
vez mais à jovem e retraída assistente pessoal de seu irmão.'

CLIC. DO LEITOR

Que
gracinha

a Tiny
usando um

cachecol.
Ela é muito

dengosa.
O c1ic é da
leitora Ana
Laura Buss
de Souza.

CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

Kel/y Erdmann, Charles Zimmermann, Carlos Henrique
jornalista escritor $chroeder, escritor

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

os dias)

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)
c

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)

(13h, 16h, 19h, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Tropa de Elite 2 (Dub)

(�4h, í6h40, 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)

• 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)

TI TI TI

Julinho avisa Bruna que Edgar foi para a casa

de Giancarlo e ela e Gustavo vão atrás do filho. Gian

cario permite que Edgar entre para falar com Marcela.

Jaqueline estranha as dúvidas de Thaísa sobre sua

paternidade. Clotilde liga para todas as clientes de

Jacques. Edgar volta para casa arrasado. Ariclenes

comemora o lançamento do batom Tititi. Mabi rece

be a edição comemorativa da Moda Brasil. Bruna

vê o ensaio de Edgar e Marcela na revista. Desirée
recebe uma proposta para trabalhar no exterior.

Help passa o batom de Valentim e Adriano a bei

ja. Gustavo procura Julinho e lhe oferece apoio. As

clientes de Jacques reaparecem no ateliê. Jacques
descobre que Clotilde foi responsável por trazer

suas clientes de volta e procura a ex-secretária.
Breno se assusta com a maneira que Thaísa se

veste. Jacques pede Clotilde em casamento.

NOVELAS
ARAGUAIA
Vitor permanece desacordado na mata. Max flagra

Fred e Janaína se beijando. Bruno se incomoda com a

música que Caroço compõe para ele e Terezinha. Geral

do conta para Max que o bispo mandou uma carta para
Padre Ernflio. Nancy conversa com Hector pelo compu
tador. Dora questiona Geraido sobre as fotos que ele

tirou de Safira. Estela entrega o carro de Beatriz para
Tavinho e Lenita. Manuela se desculpa com Estela e lhe

oferece uma carona até a estância. Geraldo entrega para
Safira as fotos que tirou. Estela conta a Solano que ven

deu toda a safra de girassol e Manuela vê a cena.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Marta conta a Virgínia-que Ajuricaba saiu da dele

gacia muito perturbado e as duas ficam preocupadas.
Com a arma apontada para André, Ajuricaba insiste

para o jovem dizer onde Sônia e Sérgio estão. Escon

dida, Sônia observa tudo. Ajuricaba manda Cardoso

revistar a casa. Sônia aparece enrolada numa toalha.

Ajuricaba manda Cardoso algemar André. Sônia fala

para Ajuricaba que se André for algemado vai ficar

nua. Cardoso algema André e Ajuricaba diz ao jovem
que ele vai ser preso por pedofilia. Sônia deixa claro

que está ali porque quer e chama o pai de ditador.

Sônia pede para o pai soltar o namorado. Virgínia
liga para o celular de Cardoso e insiste em falar com

o marido. Ajuricaba diz que não vai falar e deixa Vir

gínia muito preocupada. Patrícia e Lincon seguem
pela estrada, felizes. Ajuricaba leva André algemado
para a delegacia. Ajuricaba liga para Virgínia e diz

que Sônia estava na casa de Lincon. Ajuricaba chega
à delegacia e manda Virgínia ir para casa com Sônia.

PASSIONE

Mauro tenta impedir Diana de ir embora. Jéssica
se esconde no armário da quitinete quando Agostina
entra. Olavo ameaça dormir longe de Clô enquanto ela

não aceitar o seu trabalho. Fred intimida Myrna. Sinval

segue Stela até o encontro com Agnello. Kelly emocio

na Clara e a famtlía de Totó durante o jantar. Bete se

incomoda ao descobrir que Totó voltou com Clara. Olga
fica furiosa ao perceber que Diogo se apaixonou por
Clara. Diana não consegue resistir a Mauro e os dois se

beijam. Lorena conta para Melina que Laura viajou com

Mauro. Sinval discute com Stela e Lorena fica indigna
da ao ouvrque a mãe se encontrou com Agnello. Diana

conta para Mauro que se afastou por causa de Melina.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
o astral revela conflitos entre o que
você quer fazer. Há indícios de que a

sua vida amorosa possa sofrer inter

ferência da família ou do seu passado. Astral

emotivo e você tem mais é que reconhecer isso

para ficar de bem com os seus próximos.

Siga as suas convicções e não

terá do que se arrepender. Você
terá tanta facilidade para apren-

der como para ensinar. No romance,
a paixão deixa a desejar e pode aumentar

sua carência. Estará muito sensível para

questões materiais hoje.

i� I Medite sobre as coisas que dá valor

"I! e veja se há correções a fazer em

seu modo de agir. A possessividade
vai estar em evidência e pode desgastar a

união. Cuidado com discussões. Os astros da

rão sinal vermelho para atitudes impensadas.

Tensão pode marcar as relações
em geral. Não convém entrar em

disputa pelo controle do relacio

namento a dois. Há sinal de retraimento

emocional. Respeite a sua vontade de ficar

só. Você tem limites! Que adianta passar

por cima deles?

Sua energia pode estár em baixa,
portanto, não convém forçar o seu

ritmo de trabalho. Atividade de pla
nejamento deve contar com a proteção dos

astros. A dois, há risco de se fechar. Continue

apostando nas horas de retiro.

o momento favorece a integra
ção com as pessoas. Fazer o que

gosta será o seu maior trunfo. No

campo afetivo, há o risco de sufocar
ou de ser sufocado por quem ama: tenha

cuidado! Vai se sentir mais sensível e ca

seiro do que o normal.

LIBRA
Há sinal de conflito entre os inte

resses familiares e as questões
de trabalho. A diferença entre o

que você é e o que a pessoa amada

espera que seja pode gerar desentendi

mentos entre os dois neste dia.

ESCORPIÃO
Este dia foi feito de encomenda

para quem deseja divulgar o seu

trabalho, suas ideias e seus pro-
dutos. A distância pode se tornar

o seu maior obstáculo no relacionamento

com seu par.

SAGITÁRIO

8Avalie
o que deve descartar da

sua vida. A dor do apego pelo que

já não tem funcionalidade em

sua vida é algo que terá que tratar.

A fase é crítica, mas trará amadurecimento

emocional.

CAPRICÓRNIO
Divergências devem ser contorna

das para evitar confrontos que po
dem ser definitivos. A vida afetiva

pode sofrer interferência do setor

profissional. Alguém de Escorpião poderá
exercer uma grande influência sobre você.

Alguns imprevistos podem inter

ferir no bom andamento da sua

rotina. Sua energia vital está em

baixa, procure descansar. Uma das

maiores riquezas que você tem e que pode
ser fonte de momentos felizes hoje são

seus amigos.

A noite deixa muito desejar. Lua

e Saturno desfavorecem as rela

ções de afeto, principalmente as

mais desgastadas. Há perigo de um

maior distanciamento entre você e a pes
soa amada. No trabalho, não vai ser fácil
driblar os obstáculos.

• '. '1_ "I "' ) fi "'f 1', ). �" a v
, I � -: , " 1 1, \ "I 1 , ( r' .

f l, ) '( I ?=! �}
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Ronaldo vai. passar
férias no Caribe

Ronaldo alugou uma casa na il,ha de Saint Bar

thélemy, no Caribe, para passar a virada de 2010

para 2011. De acordo com o jornal O Dia, o atacante

corinthiano também pretende passar astérías com

a mulher, Bia Antony, e as filhas, Maria sophía e Ma
ria Alice, assim que o Brasileirão acabar.

Avião· de DiCaprio
faz pouso forçado

O avião que levava o ator Leonardo DiCaprio para
Moscou, na Rússia, teve que fazer um pouso de emer

gência. De acordo com o porta-voz do ator, o avião teve

que retornar à Nova York por precaução, depois que
um dos motores apresentou problemas no funciona"
mento. "Leonardo DiCaprio era um dos passageiros e

ele gostaria de elogiar a atuação do piloto e da tripula
ção, que realizaram uma aterrissagem segura".

DIVIRTA-SE

Relógio
A mulher comenta com o marido:
- Querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e

por pouco não bateu na cabeça da mamãe ...

- Maldito relógio! Sempre atrasado ...

Karina Bacchi
recusa papel

em novela
Karina Bacchi foi procurada

pela Record para compor o elen
co da próxima trama da emissora,
mas ela está focada em tornar-se

apresentadora: "Karina não quer
fazer novelas, ela já recebeu um

convite para a próxima novela da

Record, mas recusou. Ela está es

perando alguma proposta como

apresentadora, que é só o que
interessa para ela no momento",
anunciou a assessoria dela.

'Chaves' 'não
anda mais

I

Roberto Gómez Bolarios, que ficou conhecido por interpretar o personagem
Chaves, começou a andar de cadeiras de rodas. O ator foi submetido a duas

cirurgias por problemas de próstata, uma e� novembro de 2009 e outra em

fevereiro deste ano. Por essa razão ele perdeu mobilidade e equilíbrio por conta

de fraqueza na região das coxas. A recuperação pode levar anos.

Glória Maria
na retrospectiva
Glória Maria foi escalada para apre

sentar a Retrospectiva 2010 na Rede
Globo. A jornalista irá dividir o comando
da atração com Sérgio Chapelin. Des
de 1999, quando Chapelin assumiu o

comando das retrospectivas, essa será
a primeira vez que o especial terá dois

apresentadores, "Agora todo o meu tra-
- balho está focado nisso", contou Glória.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples eviciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

t
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I

Quinze anos

os
meus queridos amigos Carlos e Nice

Basto� pessoas batalh�doras, que para
eles nao tem tempo ruim, sempre estão

com um sorriso estampado no rosto,
merecem estar colhendo todos estes frutos.
A dupla ladeada pela sua competente equipe
está comemorando neste mês de novembro, 15

anos de sucesso da Pão Brasil, uma das confei
tarias mais tradicionais de Iaraguá. Cheers!

Buxixo
Pelo meu fio vermelho fiquei sabendo que

uma morena bonitona anda de encontros se

cretos com um empresário da city. Acostumada
a pular a cerca por se achar a bonita; a esperta
pode cair do cavalo. Tem gente armando pra
acordar e fazer alguém enxergar o que está acon

tecendo debaixo do seu nariz. Por enquanto, eu

sugiro um Nitrix bem gelado para relaxar.

Maurise, a Lica , ao lado
do marido Adirson Heller,
é a grande aniversariante
de hoje

Dica de
quarta-feira
Curtir a Zum Schlauch.

Garantia de gente bonita
e boa gastronomia.

Todo dia uma!
o "bonitón" Caio Neto "ficou"

com Marcela Reis, a ex de Roge
rinho Filho, numa festa na Lon

don, domingo. Pelo que se fala, a

loura Barbie perdeu o coração do
herdeiro. Será?

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 24 de novembro de 2010

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Stange, ele que foi um dos mais

competentes diretores do grupo Weg, é
o aniversariante mais festejado de hoje
e vai adorar saber que foi lembrado.

• Os amigos Eduardo e Roberta
Schuster, já estão com as portas
abertas da loja Favorita. Dá uma

conferida, a champanhe está no gelo.

NAS RODAS
• Acesse o site www.moagoncalves.
com.br e confira as fotos do baile
do Amizade com San Marino, o 10

Campeonato de Pênaltis, na Karlache,
e o casamento dos amigos Nivaldo e

Thaiane Streb Freitas.

• Quem esqueceu ainda está em

tempo de cumprimentá-lo: Douglas

r---'---_-_
--- -'---'_'_--

:��p:-w�nI C> �.� �
I

I

i Troféus e Medalhas:
->: 3275-4044 :

- ..,. _ ••. �� -,..__ -

'"_��_
.. �:

- ._.-I

o empresário Odair, ao lado da
sua paixão, a esposa Araceli, que

comem()ra, i,da.�e nova'h,oje,
'

o escritor
Marcelo
Lamas na

Sessão de
"

Autógrafos
. da 38a Feir� '.

, do Livro de' 1

Pelotas RS.
Atualmente
ele está
trabalhando
no novo
livro "Golpe
Mutuo"

.
'

Tadeu, Bona, Bruno Lunelli,
Silvio Veloso, Neni Junkes
e Adrianinho Junkes, no

camarote Contato Center,
emHortpa, no show do
Chiclete com Banana
e Batom na Cueca, na

Passarela Nego Querido

"
Não tenha medo do

,
sofrimento, pois nenhum

coração jamais sofreu quando .

foi em busca dos seus sonhos.
PAULO COELHO

"

Tá bonito!
Onde

comer bem

A boa gente Januário
Fonseca, que comanda ao lado
filha Janaína, o salão JF, depois

que fez a operação de redução do

estômago, está mais bonito que o

desfile de sete de setembro.
Tem gente confundindo

a sua silhueta com a do ator
Brad Pitt. Tá podendo!

No Restaurante
Mistura Brasileira no.

Shopping Breithaupt.

TE CONTEI!
�japra. Leve seu cãozinho, além
de fazer esporte você estará ao'
lado do seu melhor amigo.

,

• Diego Leal.reclama para a
,., coluna que fGi assaltado, na

Rua MaxWilhem, por dois
homens armados. Levaram,
além de seiscentos reais, o

seu poderoso Iphone. Todo
cuidado é pouco.

•A minha amiga Dulce"
Mathias é a aniversariante
mais festejada de hoje.
Parabéns!

Il?Ióximb'dia'irês-'�t{
,

embro, às 19 horas! lia loja
.'

'anexo à fábrica, acontece o

coquetel de lançamento do
Bazar Karlache Malhas.

Festa Del Rancho
No sábado, tem festa daquelas na Sociedade Diana.

A galera esperta do Green Beats promove a Festa Del
Rancho. Presença de Garotas 8 Segundos, Garota Fan

dangueira, Dj Paola Petit, Dj Will e DI Marcelo Luis.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

I'tajaí (47) 3344-7000

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

PEUGEOT 207 PASSION
1.4L FLEX - COMPLETO

ESTE VEíCULO POSSUI VERSÕES

-A PARTIR DE R$ 37.290ÀVISTA
BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM
DE ALTURA, COLUNA DE DIREÇÃO COM

REGULAGEM DE ALTURA, PARA-CHOQUES
NA COR DO"VEfcULO, TELA MUlTIFUNÇÕES,
E MUITO rVtAIS.

'ESTE VEíCULO POSSUI VERSÕES

RRSD34.200

:,.. ��! PEUGEOT

� � ASSISTANCE
. ,yvww.p�ugeot.com.�r

Promoção Zero Grou Peugeot. Ar-condicionado de série grátis para toda a Linha Peugeot 207 - exceto poro osvetcotos Peugeot 207 modr;to X-Line, 3 e 5 portos, que não pO\isuem ar-condicionado de série{� pom veículos de vendes diretas.e de
vendas WEB e taxo de 0% poro o Linho Peugeot 307 HB e Sedon. Peugedt 207 HB XR l.4L Flex, 5 portas, Çlinturo sólido, qno/modelo 10/11. Pr,�ço p(fb\jcp sliJgerido paro venda cfvístG,o pCirtirde R$ �6 900,00' Rreio p�Qlico promoclog.·

.

Id,O"
poro v�ndo à vista o partir de RS 34.200,00, COr;'l R$ 2.700,00. de descon�o, relativo 00 v�lo: integral �o êlPCol:didonodq, Frete incluso. Pe,uge-ot 207 Possíon XR 1 AL FLex,.jl,p0rtq!fi pi(1t'bro �ólídQl'bnolrr'l08�l0 ron 1, Pteçq:públko sug Q�(j /,

vendo o vista o partir de R$ 39.990,00. Preço publico promocional sugendo poro venda a visto a partlrde R$ 37.�90,OO, com R$ 2.700,OOde desconto, relativo· ao valor Integroltlo'.or-·corü:JiC;ionGdoU·Frete lnctu's'o. Peugeqt 3071:1'8 Presen' h6�
16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido poro vendo à visto' o portir de RS 52.800,00. Simuloção nó Modolidadé CDe - 'Crédito Direto 'ao Consumidor pelo Bonco'Peugeot, conslderondo ove/culo ocimo e Q
preço público sugerido para vendo à Visto o partir de R$ 52.800,00 poro todo Brosil, com frete Incluso. Plano de 24 meses, sendo. entrQda de R$ 34.320,00 (65%) à visto mais 24 porcelos mensais totois fixos de R$ 840,77, corri vencimento do
la (primeiro) porcelo poro 30 dics Taxo de Juros do contrato de 0% o o e 0% o.m. O CET (Custo Efetivo

TO�Ol)�OperOçãO
de financiamento é.de 6,326% 0.0. e 0,5]25% o m., com íncldência de IOP de 3% 0.0. poro Pessoa FíSica (o custo do IOF

odicionoí de 0,38% está incluído no coeficiente). Valor total do veículo o prazo de RS 54 4S8,48. SUjejto o op voção de crédito. As condições ocrmo poderõo ser alteradas se houver cltercçôes slgnlficotlVos no mercado finoncelro, sem préVIO
oviso. Estoque NOCional dos Concesslonórlos Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1 4L Flex, 5 portas, pintura sólid ano/modelo 10/11 - 100 unidades; Peugeot 207 Pcsslon XR l.4L Flex, 4 portos, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 50 unidades;
Peugeot 307 HB Presence 1 6L 16V Flex, 5 portos, pintura sólido, ano/modelo 10/11 - 60 unidcdes Prazo de viqê QO do promoção poro pedidos firrnes fechodos: entre4111/20l0 e 30111/2010 ou enquanto durorem os estoques. Nõo cumulativa
poro outras promoções Poro rnois Informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concê-ssion.<icios

R it
·

,.
-

d t
A

-tPeugeot porticipontes ou ligue poro 0800 703 2424. Ouvidoria do Banco Peugeot, ligue paro 0800 7719090, e SAC - Serviço de

AtendlmentoaoClientedoBoncoPeugeot08007715575.Acessoàsp�ssoas com deficiência auditivo ou de foto 08007711772. espel e a $Ina 12açq_O, e ransl. O.
I Wtiii' f

PEUGEOT

De Segunda a Sexta das 8h às 19h - Sábados das 9h às 13h - www.strasbourg.com.br
MOTION & EMOTION

.. "",,

.. s, ..... « .......
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� k\s, c:.oJWI'\kd6
Pie:tra e
Fabíola

Iniciantes, sapecas
e sensuais.

Somente essa

semana na casa.

Sasha
Somente

massagem.
Atendimento com

local, hotel e motel

9922...2047

OBS.: Apenas é necessário continuar o

trabalho e buscar novos mercados ..

Ir: (47) 9,983-'6879 (47) 9983-681'9
(47) '9983-6879 (47) 9983.-6879
(47) '9983-6879 (47) '9983-6,879
(47) 9983-687'9 (47) 9983-6879'.

Preço a Combinar

JUMPERM33M H'DI DIESEL COROLLAXEll.8AUTO
AR+DH+VTE+AL+ABS

+AUTO+AQ+ABG+COMP
+CD+RODA+VV -, 2009 -ITAJAf

AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG
+COMP+AUTO+COURO+CD
+RODA+4X4 -ITAJAr - 2007

AR+DH+VTE+AQ+RODA+WT+W

AR+DH+VTE+AUTO

+AQ+ABG+RODA+lDT
.

2009 -ITAJAr

AR+DH+VTE+Al+ABS+AUTO

+COURO+AQ+ABG+COMP+CD
+RODA+VV - 2005 - RIO DO SUL
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FlUTO c:EN7'ER

tfftl/jo rue. Ull(11. /lfQd 1(11. torIo..
aR 280, N' A60 I B. CHICO oe RAULA

JARAGUÁ 00 $U� I se.

3�7$.1920

. .

'I�sd. cunho Im>Am� 1l1l.Ir<ItiWas. 'fln""ci.menl!>,...joltq a �J!,...va�(o cad@stral o valor mlnl",o, Prp",og6@. de olért•• vlllldas por tempo IIrn.lt.d�

_ Crédito Consignado para:
• Aposentados e Pensionistas do INSS
• Servidores Públicos - Estaduais e Federais

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

Quitamos suas dívidas e você
ainda sai com dinheiro no bolso
e para os empréstimos acima de
5.000.00. você sai com um

super brinde nas mãos.
(SanduieheiI"S. Mp4. Ferro de passaI" roupa.
Uquidificadof\8atedeira)

IlUMOIU

trD BancoMatone-

;

"",,.,,.,,,,,;,
BaneoS�hahin

(ilBROS·· - lJIDTOS
·i1,,8VElS

CRÉDITOS X 76 MESES .�ÓV"EIS

���=-���������
o
"'-

32.620,00 X 543,60 47.110,00 X 785,07 i
0.5 contempl ç6es mensais

Curiculum e Entrevista

3371-8153/9186-7223
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Celta 1.0 Life 2P 2011
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,.MI�!:;�j

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o ,preço

Financiamentos

CAI"A
-

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

WS Imóveis agora com
'.

consultoria Habitacionali-.
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.• ,"'--

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

t

(41) 3373· 6

'
••

-c.,

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Residencial

Monet
No Centro em

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte
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E TECNOb:

NOVO CITROEN
AIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2011

�
o
<II
c:

VENHA FAZER
UM TEST-DRIVE

MAIS COMPLETO
PORQUE TEM:

• Instrumentos de navegação:
índínómetros (lateral e

Iongítudínal) e bússola {opcionaij
• Sistema de navegação MyWay

com tela colorida de 7" (opcional)
• Rádio "Píoneer for Cítroén" com exclusiva

função HíFi-Uke de espaóaW:aç.ão sonora,
comandos no volante, CO/MP3, entràdas
USB e para íPod, Bluetooth (opcionall

• Ar-condícíonado digital (opdonalJPromoção "3 primeiras revisões grátisll
válida par" todos os pedidos firmes
de compra do Citroên AirCross
realizados até 31/12/2010.

compreendendo ')1amltenção, mão
de obra e peças, p..;conizadas em cad",
uma das revisões, 10.000, 20.000
e 30.000km, constantes no manual.
de manutencão e garantia. C'

CITROEN C3 GLX
1.4 FLEX 2011
Por R$

36.990'

CITROEN C4 GLX
1.6 FLEX 2011
PorR$

54.990'
,..._-

I fABRICADO
! NOBRASll
! ._._...._-_.... -

RODAS DE LIGA-LEVE 15" • VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS. 2 ANOS DE GARANTIA 3

CONFIRA TAMBÉM AS VERSÕES C3 XTR E C3 AUTOMATIQUE.
FREIOS ABS • PAINEL DIGITAL. RODAS DE LIGA-LEVE 16" • AIR-BAG DUPLO. 2 ANOS DE GARANTIA

3

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE
OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1-0fertas válidas para os veículos: Cttroên AirCross GLX 1.6 anotürnodelo/t l com valor à vista de R$ 56.990,00, Citroên C3 GLX 1.4 ano1 0/modelo/11 com valor à vista de R$ 36.990,00 e Citroên C4 1.6 GLX
ano10/modelo/11 com valor à vista de R$ 54.990,00, sem troca, não incluem fretes, seguro e opcionais. 2-CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% e saldo em 36 meses e taxa 0,99% a.m para Citroên
C3 (exceto para Solaris câmbio automático). Entrada de 55% e saldo em 24 meses com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) para Citroên C4 + IOF.
TC R$ 928,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação pela instituição financeira. 3-Citroen C4 e Citroên C3 com 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroên do Brasil e 1 pela
Le Monde. Cltroên AirCross com 3 anos de garantia pela Citroên do Brasil, conforme contrato assinado entre cliente e concessionária. 4-IPVA grátis na compra do modelo Citroên C3 Okm. Banco de couro grátis
na compra do" modelo Citroên C4 Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Imagens ilustratlvas. 5-Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade até 30/11/2010 ou enquanto durarem os estoques.

oi • ., oi ell I li' , I
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Promoção "Quem tem está se dando bem" !válida até 24/11/201 O ou enquanto durarem os estoques). Ford EcoSport FreeStyle 1.612011Icaf._ETJ1) a partir de R$ 54.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% aa, 50% de entrada e Saldo em 24 parcelas de R$
1.203,25, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 56.321,99, Custo Efetivo Total (CEI) - calculado na data de 09/11/201 O a partir de 0,41 % am, e 5,03% a.a., através do Programa
Ford Cred�. Ford Focus Hatch 1.612011 (cat. OAB1) a partir de R$ 50.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50% de entrada e Saldo em 12 parcelas de RH'.2Z9,29, na modàlidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 13 parcela, incluindo
tarffas, custos e impostos !IOF), valor total a prazo de R$ 52.201,48, Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 09/11/2010 a partir de 0,78% a.m. e 9,71% aa, através do Programa Ford Cred�. Não,abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante,
manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Suíeifo à aprovação de crédito. O valor de composição do CEl poderá sofrer a�eração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pela cliente e a data da

c�n�t�ção. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit, são opera,c!onalizados pelo Banco Bradesco Financiamen� SA Confira ,o�ras c?ndições de financiamento nos CARTÃO FORD UNICARO. SOLICITE JÁ O SEUdls1nbUldores Ford, As ofertas apresentadas correspondem somente as cores solidas desses veículos. Valores para cores metálicas elou espeCiaiS mediante consulta na revenda. Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford ler�.
Imagens somente para fins ilustrativos. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. Capitais e reglões metropolitanas: 4004-1960 f Demaislocalklades: 08007281960,

Faça revisões em seu veículo regularmente. •• MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 179/2010

SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS
Menor Preço por LOTE

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de combustível (Gaso
lina comum e de óleo diesel), com comodato de equipamentos para armazenagem
e abastecimento (tanques e bombas) para manutenção da frota oficial do Município
de Jaraguá do Sul, em conformidade com o Anexo I - Especificações e quantida- ,

des e Anexo VI - Minuta de contrato. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de
17 de julho de 2082, Decreto Municipal nO 4.698/2002 de 03 de outubro de 2002.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas
do dia 08 de dezembro de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 14:00 horas do' mesmo

dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR MÁXIMO
DA CONTRATAÇÃO: R$ 575.350,00 (quinhentos e setenta e cinco mil trezentos e
cinqüenta reais), sendo o valor máximo de R$ 2,59 (dois reais e cinqüenta e nove

centavos) para a gasolina comum e o valor. máximo de R$ 1,85 (um real e oitenta
e cinco centavos) para o óleo diesel. OBTENÇÃO DO EDITAL: Rua Walter Mar

quardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC ou

via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. Jaraguá do Sul (SC), 19 de
novembro de 2010.

OLlVIO BELTRÃO JUNIOR - Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim /1" Vara

Rua João sotter Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000,
Guaramirim - SC - E-mail gmmvar1@tjsc.jus.br

Cargo do Juiz do processo (nenhuma informação disponivel):
Nome do juiz do processo no 10 grau (nenhuma informação disponível)

Chefe de Cartórío: Sandra Maria Weber

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 20 DIAS

Ação Monitória n° 026.09.000120-1
Autor: Unimed do estado de santa Catarina - federação estadual das cooperativas médicas

Réu: Roweha Alimentos Ltda Me

Citando (a) (s): Rowena Alimentos Ltda Me, rua João Sotter Correa, 572, Amizade- CEP 89,270-000,
Fone (047), Guaramirim- SC.
Valor do Débito / Descrição doís) Bem (ns): R$ 2.045,37. Data do cálculo: 09/12/2008. Por inter

médio do presente, aís) pessoais) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sábio,
fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CITADA(S) para efetuar (em) o pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada
ou oferecer (em) embargos, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Em caso de

cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas e horários advocatícios (art. 1.1 02-c, § 10, do

CPC), ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado constituir-se-á de pleno
direito, o titulo executivo judicial (art. 1.1 02-c, do CPC), E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado
1 vez (es), com intervalo de O dia na forma da lei.

.

Guaramirim (SC), 6 de Julho de 2010
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VIVA O NOVO
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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Gasto no exteriorbate recorde
Em outubro, as despesas dos brasileiros em viagens internacionais somaram US$1,69 bilhão
BRA'síUA

As despesas de turistas
brasileiros no exterior
bateram novo recorde,
segundo dados do BC
(Banco Central)
divulgados ontem. .

m outubro, os gastos do tu

rista brasileiro no exterior
somaramUââ l.ôê bilhão.

Este é o maior valor

para todos os meses desde 1947,
quando teve início a série histó
rica do BC. O valor superou até
mesmo o mês de julho, tradicio
nal período de férias escolares,
quando os gastos sobem mais.

O crescimento dessas despe
sas é favorecido pelo crescimento
do emprego e da renda no Brasil e,

também, pelo dólar desvalorizado
- fator que barateia as passagens
e hotéis cotados na moeda norte

americana. ,O aumento de gastos
fora do país também contribui

para aumentar o rombo das con-

tas externas brasileiras.

,

No acumulado de janeiro a

outubro deste ano, as despesas
de turistas brasileiros no exte

rior somaram US$ 13,16 bilhões
- novo recorde histórico. O valor

superou até mesmo o registrado
em todo ano passado (US$ 10,89
bilhões), valor que era o recorde
anterior, ainda de acordo com

números do Banco Central.

Crescimento das
despesas é favorecido'pelo

aumento do emprego
e da renda no B,rasil.

O BC informou também que,
de janeiro a outubro de 2010, os

gastos de turistas estrangeiros no

Brasil somaram US$ 4,75 bilhões,
com crescimento de 10,11% em

relação ao mesmo período de 2009

(US$ 4,32 bilhões).
Entretanto, ainda não che

garam ao volume registrado em

todo ano passado, de US$ 5,3
bilhões.

PREVISÃO DO TEMPO

Muitas nuvens com

pancadas de chuva
entre a tarde e noite
devido a presença de
áreas de instabilidade.
Temperatura elevada com

sensação de ar abafado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

'MíN: 18°C

MÁX: 23°C

QUINTA
MíN: 17°C

MÁX: 25°C

SEXTA
MíN: 15°C

MÁX: 29°C

SÁBADO
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Clima fica
mais estável

DIVULGAÇÃO

Turistas brasileiros gastaram, entre janeiro e outubro desse ano, US$ 13,16 bilhões no exterior

l
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Mar agitado
na se�-feiraSe naquinta-f

.

aoníveldason
das deve permanece fraco no Li
toral catarinense, chegando a uma

altura máxima de 1,8 metros, o

oceano deve ficar um pouco mais

agitado na sexta-feira, com ondas
de até 2,1 metros de altura. No sá

bado, a força volta a diminuir; com

ondas entre 1,5 e 1,9 metros. _

Amanhã, a condição de chu
va e a nebulosidade continuam

presentes, especialmente du
rante a tarde e a noite. O clima
deve mudar um pouco a partir
da sexta-feira, com o aumento da
estabilidade e presença de sol e

chuva - a temperatura continua

elevada, apesar de a sensação de
abafado diminuir um pouco.
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Mercado Regional

Lourival Karsten
Marisol e Weg premiàdas

Marisol é a empresa ganha- A Weg também recebeu premiação,
dora do Prêmio 'Iop Ser Hu- na categoria "Gestão de Pessoas", com o

mano SC - 2010, concedido case Programa de Formação de Chefias.

pela Associação Brasileira de "Este é o reconhecimento a um trabalho
,

Recursos Humanos, divisão Santa Ca- realizado há mais' de.itrês décadas na

tarina (ABRI{-'SC). A empresa conquis- empresa, com exçé,lerites resultados em

tau o .título com o case "Corno Somos, termos de deseml0IVinien�0 das nossas

.Sentimos e Vivemos: Gestão do Clima �lideranças. Evidencia "uma prática que
.

na Marísol", O prêmio foi recebido por" acompanha a história da Weg:. investir
Giuliano Donini, presidente da Marisol, nas pessoas é uína dãs chaves pata o

e Sabrina Nora, chefe de' recursos hu-
.

crescimento ar
{,I'

'zademal", afirma o

manos, (foto) em solenidade que acon-. diretor de Recu anos da Weg,
teceu no dia 19 de novembro, na Acíjs, !,

" Luís Pígueiredo'

Preço das'aves
espera-se um aumento da or

dem de 9% no preço das aves - prin
cipalmente frango e peru - entre a

primeira semana de dezembro e a

véspera do Natal. Quem prevê isto
é o IPS - Índice de Preços dos Su

permercados - desenvolvido .pela
Associação Paulista dos Supermer
cados. Como a demanda vai crescer

bastante, os preços também vão

junto e, no ano novo, teremos liqui
dação do encalhe. Uma alternativa
é o bacalhau para o qual não se es

pera aumento por conta da margem
extra proporcionada pelo cambio.

Um investimento

exemplar
Os investimentos no Hospi

tal São José não impressionam
pelo fato de R$ 10 milhões vi
rem do governo do Estado e R$
5 milhões do município, pois
eles têm a obrigação consti
tucional de cuidar da saúde
da população. O investimen
to dos empresários de R$ 19,7
milhões no mesmo período,
no entanto, é digno de mui
tos louvores, pois não é fruto
de incentivos fiscais e os em

presários já recolhem muitos

impostos. Estes investimentos
são fruto da consciência social
dos empresários de Jaraguá do
Sul, que além de aqui mante

rem suas empresas, também
vivem na nossa comunidade e

desejam vê-la cada vez melhor.
Normalmente não sabemos re

conhecer esses gestos que não
se limitam ao São José e podem
ser vistos também com toda a

força no Hospital Jaraguá.

---:;;.;�;:,;;. ... ;;;-.;',;;";;;';-.;:;';.;;..;-.

Decoração
de Natal

O investimento na deco

ração natalina é apenas urna

parte do esforço para atrair os

consumidores para as ruas e

lojas. A CDL está investindo
R$ 100 mil no sorteio de dois

automóveis, cinco televisores
LCD de 32 polegadas e 25 vales
brinde de R$ 500. A decoração,
que tem ajuda da Prefeitura
e mais 18 parceiros, ficou em

R$ 350 mil. Para quem duvida
do poder de atração da deco

ração natalina, fica o exemplo
de Gramado, no Rio Grande do
Sul, que conseguiu criar mais
urna atração turística.

LOTERIA

24 - 25 - 55 - 62 - 69

01 - 05 - 07 - 08 - 09
10-13-14-15-16
17 - 18 - 20 - 23 - 24

Banco Central
A possível saída de Henrique

Meirelles do comando do Ban
co Central no governo de Dilma
Rousseff começa a afetar o merca

do. Meirelles tem urn posiciona
mento técnico muito consistente
e conseguiu 'o que a lei não' de
termina: a independência do Ban
co Central. O temor do mercado é

Caos aéreo'
Parece piada a reunião da

Anac com os representantes das

empresas aéreas. Para começar,
o overbooking sempre foi uma

prática ilegal e, portanto, nenhu
ma novidade. Quanto à promes
sa de contratar mais tripulação e

manter aviões de reserva é "con
versa para boi dormir", pois nin

guém vai deixar urn avião sem uso

no momento em que todo mundo

quer voar, ou seja, entre Natal e

Ano Novo. E ninguém falou uma

palavra sobre acelerar a expansão
das instalações, afinal, estes são

planos "de longo prazo". 2014 já
está batendo à porta.

ESTADO DE SANTA CATARINA/ PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim / la Vara
Rua João Sotter Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000, Guaramirim - SC

E-mail gmmvarl@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Gustavo Schwingel
Chefe de Cartório: Sandra Maria Weber
EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação Monitória n° 026.09.000052-3
Autor: Indústria de conservas Marezani Ltda Me

Réu: José Evaristo'dos Reis
Citando (a) (s): José Evaristo dos Reis, brasileiro (a), RG 1472403/SP, CPF 538.767.259-68,
Rua Cristiano Karsten, 725, Texto salto - CEP 89.074-400, Fone (47), Blumenal-SC.

Valor do Débito / Descrição do(s) Bem (ns): R$ 4.559,94. Data do cálculo: 07/01/2009. Por

intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto

ou não sábio, fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como CITADA(S) para efetuar (em) o pagamento do montante exigido ou

a entrega da 'coisa reclamada ou oferecer (em) embargos, em 15 dias, contados do trans

curso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento
de custas e horários advocatícios (art. 1.102-c, § 10, do CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo

oferecidos os embargos no prazo marcado constituir-se-á de pleno direito, o titulo executivo

judicial (art. 1.102-c, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e ter

ceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1

vez (es), com intervalo de O dia na forma da lei.
Guaramirim (SC), 12 de Julho de 2010

que a presidente eleita busque urn

presidente mais alinhado com suas

ideias e mais influenciável ou, em

outras palavras, determine a inge
rência do Executivo nas decisões
do Banco Central. Claro que as

declarações de campanha eleitoral
defendendo a autonomia da auto-·

ridade monetária não eram a sério.

Economia 19

Obra de

gigantes
Seis anos depois, um hospi

tal que estava "caindo aos pe
daços" e que registrava prejuízos
constantes passou a ser uma uni
dade de referência - um dos 13
do Estado que atua na oncologia
- e seu faturamento chega a R$
30 milhões em 2010, mantendo
se superavitário. O mais impor
tante, no entanto, é a revolução
nos padrões de atendimento e

até por algumas comodidades
como o fato de o governador Le
onel Pavan poder chegar para a

inauguração e dali partir com a

comodidade do heliponto e as

sim fugir do trânsito.

Fusões e

aquisições
em 2011

Em seu último dia como pre
sidente do Cade, Arthur Badin fez
uma forte previsão em relação ao

mercado no próximo ano, pois
acredita que o número de fusões
e aquisições

-

aumentará ainda
mais e poderá chegar a uma ver

dadeira "explosão". Não há dúvi
das quanto a essa possibilidade,
pois a consolidação é o caminho
natural para as empresas conse

guirem musculatura suficiente

para disputar·o mercado nacio
nal e. internacional. Na frente
doméstica, existe o crescente

interesse das multinacionais e

na frente externa, a necessidade
de comprar marcas consolidadas

para apoiar a expansão interna
cional. Para as empresas grandes
só resta um caminho: se tornar

maior ainda

INDICADORES

, : BOVESPA

POUPANÇA
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* MALWEE

E agora?
Primeiro,

·é bom informar

que esta coluna foi fecha
da antes do jogo contra a

Copagril começar. Duran
te a tarde de ontem, fui atrás de

alguns boatos que ainda rondam
o futuro do futsal jaraguaense.
Ainda esta semana, ou no máximo
semana que vem, a Malwee Malhas
vai se pronunciar oficialmente so

bre o assunto. O teor deste comuni
cado ninguém sabe, se vai ou se fica.
Mas a probabilidade de continuar
investindo na modalidade é bem

pequena. A empresa deve mesmo

tirar o patrocínio. Por isso, jogadores
e comissão técnica já se previnem e

precisam se preocupar com o futu

ro, afinal, são profissionais que tam

bém têm contas para pagar.

Ansiedade
Torcedores que me interpelam

na rua ou por e-mail já demons
traram estar mais ansiosos com

o pós-jogo do que com o antes.

Falcão seria mesmo o sonho de
consumo para o projeto olímpico
do Santos e "levaria" com ele Neto,
Valdin, Índio e Bruno Sorna, além
de quase toda a comissão técnica.

Lenísio, que tem contrato encerra

do no fim deste ano, está fechado
com o Petrópolis. Leco, por sua

vez, também negocia transferên

cia' provavelmente para um clube
catarinense, Além, é claro, de Tia

go' que confirmou transferência

para o futsal russo.

AN IVERSARIANTES

C JORGE WllSTfRMANN JATAí AC (13 ANOS) - Clube
(61 ANOS) - É o lanterna do de Goiás que desativou o

campeonato boliviano 2010. departamento de futebol.

FOTOS ARQUIVO OCP

Estadual e Taca Brasil
.:.

São essas as duas competições que restam no ano. No Catari- ,

nense, a Malwee/Cimed enfrentará a Hering nas quartas de final
do returno, dias 24 e 26 de novembro. Depois, de 29 de novembro
a 5 de dezembro, tem a Taça Brasil de/Clubes em Iaraguá do Sul,
que pode ser mesmo a despedida do projeto. Ninguém confirma

ainda, mas nos bastidores, a diretoria da ADJ não vem medindo

esforços para queo futsal continue. Sesi e a Parati poderiam fimar
uma parceria, caso se confirmem os boatos do afastamento do
atual patrocinador. E temos também de nos preocupar com outro

fato: se o time continuar, está mais do que na hora de resolver o

problema do piso da Arena Iaraguá, porque de nada adianta ter

um ginásio como essé, um time competitivo se não for possível
jogar num piso adequado. .'

. I

DAS

Futsal segue
fazendo bonito

\

no Estadual
Sub-20 e sub-15 carimbaram a .

vaga para o quadrangular final
JARAGuA DO SUL

Com o fim da temporada,
chegam nas retas
decisivas também os

campeonatos do futsal de
base em Santa Catarina.

e Criciúma foi bombardeado

por 8xl. A equipe jogará o turno

do quadrangular final em Blu

menau, no próximo fim de se

mana contra Hering, Criciúma
e Lages. O returno será no Par

que Malwee, já que os jaragua
enses têm a melhor campanha
do certame.

O CEJ /Afort/Colar Química/
Gráfica Régis /Luterprev/FME
também não deu chance aos ad
versários. Eles venceram Floria

nópolis por 5x2, Blumenau por
5xO e o Colegial por 2xO,_ Com
os resultados a equipe decide o

returno da competição em casa

(sem data definida). Mas antes,
de 26 a 27 de novembro, viaja
para Lages para o turno. Além
de Jaraguá e Lages, estão classi
ficadas São Miguel do Oeste e o

Colegial de Florianópolis,

os
times sub-20 e sub-15

carimbaram no fim de
semana a classificação
para o quadrangular fi

nal das respectivas categorias.
Os primeiros, comandados por
Renato Vieira, continuam com

100% de aproveitamento (14
vitórias) na competição e neste

fim de semana venceram todos
os jogos de goleada.

A primeira vítima foi Lages
que saiu derrotada por lIxO. A

Krona/Joinville perdeu por 5xO

Comandados
, de Renato
,

I Vieira estão
com 100%de
aproveitamento
na competição

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 24 de novembro de 2010 Esporte 21

.--

EDUARDO MONTECINO No sentido horário, o entrosamento entre time e

torcida, a comemoração do guerreiro Leco, a raça do

craque Valdin e a vibração das arquibancadasFICA,. FICA!

Choro antes, durante e

depois de mais .umtítulo
"

Olha, eu só procuro retribuir
o carinho que recebo dessa
torcida maravilhosa. Faço
o meu melhor e só tenho a

agradecer sempre.

Malwee/Cimed venceu a Copagril por 2xO e é tetracampeã da Liga Futsal
lECO, AUTOR DO SEGUNDO GOL

"
JARAGUÁ DO SUL

Enquanto o hino nacional

tocava, as lágrimas
corriam o rosto do melhor

jogador do mundo. A
torcida, que o idolatra há
oito anos, foi a culpada.

A
entraremquadra, urnfil

me parece ter passado na

abeça de Falcão. Logo ele,
mbaixador de urn time

multicampeão, eleito melhor do

mundo duas vezes, mostrou ainda

que a emoção é de jogador estreante.

Agarra em quadra demonstrada em

cada segundo por cada urn dos jo
gadores que suaram ou aplaudiram ,

do banco de reservas, foi orquestra
da por urna torcida apaixonada e

que não parou de cantar.

Depois do apito final, os gritos
de "fica Malwee", "fica Falcão" e "fica

Lenísío" substituíram o tradicional
"é campeão". Coroa urna empresa,
um clube, urn elenco que, indepen-

dente do que acontecer, já entrou

para a história. A vitória por 2xO so

bre a competentíssima Copagril é só

mais urn capítulo glorioso que Iara

guá do Sul nunca vai esquecer.
E logo o time que nos encantou

com tantos dribles, com golaços de

todos os jeitos, dernonstrou que,

quando precisa, usa a raça' para
vencer. Foi assim quando Valdin

recebeu de costas para o gol, girou
para cima da marcação, foi puxado,
agarrado, derrubado e, mesmo caí

do, conseguiu estufar as redes, aos

I Iminl I da etapa inicial.

O apelido de Guerreiro, dado

pela torcida, cai como urna luva

para o camisa 8 Leco. Pouco mais de

um minuto depois, a bola sobrou

limpa para ele pegar de primeira.
Mesmo desajeitado, ele conse

guiu, mas ela parou no adversário

e voltou ao pé dele, que, com o jei
to mais Leco de ser, encheu o pé
e saiu para o abraço, batendo no

peito como uma forma de agrade
cer a todo carinho que sempre rece

beu das arquibancadas.

Leco, o gol foi ou não a tua cara?

"Olha, eu só procuro retribuir o ca

rinho que recebo dessa torcida ma

ravilhosa. Faço o meu melhor e só

tenho a agradecer sempre". Nós é

que agradecemos, Leco. A você, aos

guerreiros, fintadores, firulentos, má

gicos, craques" goleadores e defenso

res, diretores, treinadores, preparado
rés, supervisores e patrocinadores.
Independente do que acontecer, so

mos todos gratos a tudo que vocês

nos proporcionaram.

• Julimar Pivatto
julimar@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Falcão não conseguiu esconder a emoção e chorou em vários momentos
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de campeonato", projetou.
Do lado do Goiás, com o re

baixamento precoce do Brasilei
rão os jogadores buscam ânimo
na competição internacional. O
técnico Artur Neto terá bastante
trabalho para motivar o grupo
depois da derrota por 4xl para o

Santos na última rodada da com

petição nacional que culminou
com o decenso. Mas os jogadores
do time goiano apostam que a

conquista do título da Sul-Ame
ricana pode aliviar a tristeza pela
queda para a Série B.

Segundo Neto, que assumiu

há um mês no lugar de Jorginho,
os atletas não devem "chorar

pelo Brasileiro" e precisam pen
sar na Sul-Americana e no ano

que vem. "É hora de começar a

planejar a próxima temporada,
para que tenhamos um ano bem
melhor que esse", declarou. O
vencedor de Palmeiras e Goiás
encara na decisão a LDU ou o

Independiente, que jogam ama

nhã. No primeiro confronto, dis

putado em Quito, o time equato
riano venceu por 3x2.

Palmeiras e Goiás jogam em SP
Time paulista precisa de um empate e os goianos precisam vencer para passar à final
DA REDAÇÃO
Palmeiras e Goiás fazem
hoje, às 21h50, no

Pacaembu o jogo do ano

para ambas as equipes.

O
confronto de ida da semi
final da Copa Sul-Ameri
cana terminou lxO para
o Verdão do Parque An

tártica' que agora joga por um

empate. Já o time goiano pre
cisa vencer a qualquer custo. O

zagueiro Maurício Ramos pediu
o apoio do torcedor, que deverá
lotar o estádio, para sair com a

classificação. "O nosso torcedor

já provou ser importantíssimo
não apenas nesta campanha da

Sul-Americana, como historica

mente", lembrou.
Motivado para enfrentar o

Goiás, o zagueiro avaliou ainda

que este seja o jogo do ano para,

o Palmeiras. "Esse é o momen-

to para concentrarmos todas as

nossas forças nesta partida, que
pode nos colocar numa decisão Maurício Ramos (O) espera o apoio da torcida e Rafael Moura é a arma do Goiás para conseguir.a vitória
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Luta para ter uma corporação
Associação de Bombeiros Voluntários elabora plano para criar sede própria no próximo ano

SCHROEDER

Quando acontece alguma
emergência, a população
de Schroeder é obrigada
a recorrer aos

municípios vizinhos.

a região, a cidade é a

umca que ainda não
tem uma corporação
voluntária. Conforme

o presidente da Associação de
Bombeiros Voluntários, Marcos
Luís Tomazeli, entidade criada
no início deste ano com o intuito
de estruturar a corporação, a in

tenção é abrir uma sede cm20 11.

Até março do próximo'ano,

quando ocorre a mudança da di
retoria da associação, a ideia é ter

um planejamento completo das
necessidades para fundar uma

corporação de bombeiros. Atual

mente, os voluntários de Iaraguá
do Sul e Guaramirim atendem aos

chamados e urgências dos mora

dores de Schroeder, o que significa
uma espera maior pelo socorro.

Nesse estudo, será discutido
o local onde pode ser implanta
da a sede, além de alternativas

para arrecadar recursos para es-

Inscrições
para curso

gratuito
As inscrições para o curso

profissionalizante de Ajustador
Mecânico já estão abertas. Ao

todo, 30 vagas são oferecidas

para estudantes de 14 a 22 anos

matriculados na rede de ensino

pública. Segundo o secretário de .

Desenvolvimento Econômico da
Prefeitura de Guaramirim, Jair
Pereira, os cadastros podem ser

feitos até o início de 2011.
As aulas estão' programadas

para começar no mês de feverei
ro' e a data ainda será divulgada.
Essa é uma parceria entre Senai e

a Prefeitura. Os alunos têm aces

so à capacitação sem custos. Os
interessados passam por uma

pré-seleção ántes de ingressar
.

nas aulas. Inscrições na sede do
Senai, que fica ria BR-280. Outras

informações pelo telefone (47)
3373-0247.

truturar e manter a unidade de
atendimento. "Estamos buscan
do apoio de órgãos públicos, pri
vados e dos bombeiros da região
para auxiliar na execução desse

trabalho", afirma Tomazeli.

Estamos atrás de mais
pessoas para compor a

equipe de trabalho
MARCOS LUís TOMAl.EU

Por enquanto, a associação
conseguiu colocar em práti
ca os cursos de formação de
bombeiros voluntários mirins
e aspirantes. Hoje, a Prefeitura

repassa R$' 20 mil por ano para
colaborar com as despesas da
entidade. "Estamos atrás de
mars pessoas para compor a

equipe de trabalho voluntário e

também a nova diretoria. A ideia
é que os interessados já come

cem a discutir o planejamento de

criação da sede dos bombeiros",
fala o presidente.

Os interessados em participar
do projeto podem entrar em con

tato com o presidente da associa

ção pelo telefone (47) 9615-0808.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br Bombeiros voluntários das cidades vizinhas atendem as ocorrências da população de Schroeder

O edital com as informações
do processo seletivo para con

tratar professores interessados
em atuar temporariamente na

rede pública de Guaramirim já
está no site da Prefeitura, www.

guaramirim.sc.gov.br. Serão
abertas vagas para os seguintes
cargos: professores para ensino

infantil, fundamental, de edu

cação física e de artes, e mais
auxiliares para creches.

De 6 a IOde dezembro, os

candidatos devem entregar a

inscrição na Secretaria de Edu

cação, das 8h às 12h e 13h às

17h, na rua 28 de agosto, núme
ro 1255, na área central da cida
de. Os nomes dos classificados
serão anunciados no próximo
dia 17. Não é cobrada taxa para
se cadastrar.

Rede municipal precisa de mais professores para o próximo ano letivo O levantamento do núme-
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PIERO RAGAZZI

Prefeitura admite professores
em caráter temporário em 2011

ro de vagas a .ser oferecido aos

classificados será divulgado
após o encerramento do pro
cesso de matrículas, e distribui

ção da quantidade de aulas aos

professores efetivos do quadro
do magistério municipal.

Portanto, os candidatos de
vem consultar o site a partir de
19 de janeiro de 2011 para saber
o resultado final.
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RUA BERTHA WeeGE N°525 SALA 01 t

EM FRENTA A ENTRADA PARA O
PARQUE MALWEE, JARAGUA'DO SUL

FONE :3376-2206

RUA 28 DE AGOSTO N°1469, SALA
10a, EM FRENTE AO MANNES

MATERIAIS DE CONSTRUQÃO.
GUARAM_RIM. FONE :3373-4783

Promoções válidas até 24/11/2010. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio,
Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VEíCULOS Á PARTIR DE 2006/2006
COM KllOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN· _www.autoelite.com.br

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

47 32-74 6000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




