
Telefone no chão
Moradores da Ilha da Figueira estão sem
orelhão há dois meses, quando um veículo

derrubou o aparelho. Página 8

soda
,..,

o confírma
o fim daparceria
comaMaIwee

Diretor daAD], Cacá Pavanello, já foi comunicado da decisão da empresa e

diz que agora entidade trabalha na busca de novos patrocinadores.
Página 21

EDUARDO MONTECINO

.

,JH"fll\
Desmoronamento de terra no Km 79, entre Jaraguá do Sul e orupá, impede a

passagemde veículos. Dnit não tem previsão de quando a pista será liberada.

Veja quem são os
cotados da região
Carlos Chiodini aguarda decisão
de Raimundo Colombo sobre

indicação para Secretaria de
Infraestrutura. Além dele, Ivo
Konell, Cacá Pavanello e Niura
Demarchi aparecem como

cotados para compor o novo

._ governo. Página 4
-,
"

FUlSAL
Caminho para

manter equipe é
difícil. Página 20

JULIMAR
PIVATrO

Ponte do Rau será
tema de audiência
Prefeitura e moradores não
entram em acordo sobre
a localização da estrutura.
Polêmica será debatida em

evento promovido pela Câmara
de Vereadores. Página 8

FAMEG

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

--
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2 História

A viagem da
corte para o Brasil
No dia 26 de novembro de 1807, inicia-se

a viagem do príncipe regente Dom João e sua

corte em direção ao Brasil, em Uma tentativa
de fugir da invasão francesa que ameaçava
Lisboa, em Portugal. Outros 12 mil portugue
ses também abandonaram seu país em dire

ção à colônia, criando assim o ReinoUnido de

Portugal, Algarves e Brasil-mais tarde, o epi
sódio culminaria na independência brasileira.
Segundo historiadores, os portugueses cons
tituem o segundo grupo que mais povoou o

Brasil, atrás apenas dos negros africanos.
Depois do descobrimento do Brasil, em

1500, os primeiros colonos portugueses co

meçaram a chegar no país - no início, entre
tanto, eram deixados no novo território os

chamados "degredados', pessoas que eram

indesejáveis em Portugal e tinham como

pena a vida no Brasil - era o que acontecia

principalmente com ladrões e traidores. Esses

primeiros colonos foram abandonados à pró
pria sorte e acabaram sendo acolhidos pelos
grupos indígenas que viviam no litoral. Os t�
degredados chegaram a compor de 10 a 20% ti
da população da Bahia e Pernambuco (áreas

. rJ,
mais ricas). Em contrapartida, nas regiões pe- �Iriféricas, como o Maranhão, os degredados �
eram entre 80 e 90%. t·

Foi apartir do séculoXVII que a imigração i1
alm gnifi I�:!::o�d�cad::�: �o �o:��OkFa: �a preocupação com os invasores da colônia I

- como franceses, que faziam tráfico de pau- PIJbrasil-, as atenção daCoroaPortuguesa sevol- ��
tarampara o Brasil. Após a independência, na �
primeira metade do século XIX, a emigração
portuguesa ficou estagnada e voltou a crescer

somente na segundametade do século. O ápi-
ce foi alcançado naprimeirametade do século
XX, quando chegavam ao Brasil, anualmente,
25mil portugueses.

.
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ciais e bandas de dança, como metais,
palhetas e baterias. No entanto, o Jazz,
em suas várias formas, aceita pratica
mente todo tipo de instrumento.

Seu desenvolvimento também da
ria origem a uma série de subgêneros,
como o Dixieland da década de 1910, o

Swing das Big bands das décadas 1930

e 1940 e o Bebop de meados da década
de 1940

Antes mesmo de o jazz começar a se

estruturar, os ricos elementos que mais
tarde passariam a compor o ritmo mu

sical já tomavam forma. Algumas notas,
como a blue note, por exemplo, provém
originalmente das escalas usadas nas

canções de trabalho praticadas pelos
povos afro-americanos. A característi
ca musical que resulta tem um caráter
de lamentação, e acredita-se que tenha

Os ritmos do trabalho árduo
surgido como uma consequência da du
reza do trabalho nos campos.

O jazz também tem suas raízes nos

Estados Unidos. A manifestação surgiu
porvolta do início do século XX, emNova

Orleans tendo a cultura popular e a cria

tividade das comunidades negras que ali
viviam como suas principais referências. .

Os instrumentos musicais básicos para o

Jazz são aqueles usados em bandas mar-

ARQUIVO HISTÓRICO'

PELO MUNDO

A fotografia, de
26 de junho de
1963, mostra
a inauguração
do telégrafo
nacional de
Corupá

Fim da Revolta
da Chibata

Neste mesmo dia, em 1910, os mari
nheiros entregam a esquadra e acaba a

Revolta da Chibata. Durante o conflito,
mais de dois milmarinheiros haviam se

rebelado contra a aplicação de castigos
que eram impostos a eles como puni
ção, ameaçando bombardear o Rio de .

Janeiro. Durante os seis dias do motim,
seis oficiais forammortos.

"�9

lindolfo Collor
,

no Ministério
No dia 26. de novembro de 1930, Ge

túlioVargas define Lindolfo Collor como'
o primeiro responsável pelo Ministério
do Trabalho. O avô do futuro presidente
Fernando Collor de Mello permaneceu
no Ministério por apenas 15 meses. Du

rante esse tempo, Lindolfo redigiu pra
ticamente toda a estrutura da legislação
social vigente atualmente.

"d�9

Irlanda
independente

o Estado livre Irlandês foi abolido
em dezembro de 1937 - mais precisa
mente no dia 29, quando a Irlanda foi
criada e sua Constituição entrou em vi

gor. O fim do domínio da Grã-Bretanha
sobre o território, no entanto, havia aca
bado em 1922, apesar de a independên
cia total da Irlanda ser reconhecida ape
nas em 26 de novembro de 1948.

CASA COMERCIAL VICTOR.ROSENBERG
O imigrante lituânioVictor Rosenberg chegou à Colônia dos Príncipes (Joinville) em
1884 - para Iaragua, mudou-se cinco anos depois. Foi na cidade central do Vale do

. Itapocu que ele se casou com Ignácia da Silva. Já estabelecido, adquiriu um pedaço de
terra em 1890, com a intenção de abrir uma casa comercial. Situada no caminho Itapocu
Hansa, a casa vendia diversos tipos de artigos. Perto de 1900,Victor acabou comprando

. gengibre misturado com raiz de jasmim nativo, o que acabou causando sua falência: Em
1900, vendeu as terras para Jorge Czerniewicz. Oito anos depois do prejuízo,Victor foi
nomeado para intendente distrital de Jaraguá, posto no qual permaneceria até 1911.

.
...... :J'J _ __ .l .. !r.:.L .. �_ ; ..

ESPORTE

Campeonato.
de natação
No dia 26 de março de 1977, o

jornal O Correio do Povo publica
o resultado final da 2° Etapa do
Campeonato Catarinense de

Natação, que havia acontecido
na piscina do clube Beira Rio,
em Jaraguá do Sul. O Lira Tênis
Clube era o grande vencedor,
tanto na categoria feminina
quanto masculina .
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PONTO DE VISTA

SÁB�DO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
Romeo Piazera VidorDanich, OAB de Jaraguá Jorge Brognoli,

Júnior:, advogado • sociólogo do Sul economista

Como você se sente no trabalho?

A empresa tem
o poder de

viabilizar ou não
condições para
aplicação dos
conhecimentos
e habilidades

necessárias para
execução das

tarefas.

Este
questionamento feito aos trabalhadores

revela que na maioria das vezes eles não se

percebem reconhecidos. .

Afinal o que é reconhecimento no trabalho?
É o sentimento de ser aceito e admirado no tra

balho e ter liberdade para expressar
sua individualidade.

Para que esse sentimento pos
sa ser percebido pelo trabalhador, a
atividade a ser executada deve cami
nhar fundamentada em' pelo menos

três passos:
Planejamento: quando o traba

lhador concebe em seu pensamento,
o projeto a ser executado;

Execução: é o momento da exte

riorização desse projeto, é a concre

tização do projeto.
Efeitos: é o conhecimento da fi

nalidade para o qual o objeto foi fa
bricado.

Como sabemos o dia a dia de tra-
balho está sujeito a imprevistos, apresentando si

tuações problemáticas, tanto para a empresa como

para os trabalhadores, que requerem habilidade,
experiência e cumplicidade para equacionar e to
mar decisões que solucionem esses problemas.

Diante dessa situação em que os trabalhadores
se encontram, o resultado do trabalho é, em geral,
obtido à custa de esforços em fazer o melhor, co
locando energia, paixão e investimento pessoal de
quem trabalha. É justo que essa contribuição seja

reconhecida.

Quando ela não é, quando passa
despercebida em meio à indiferença
acarreta desmotivação, gerando per
das para a empresa e principalmente
para o trabalhador, que tende a bus
car nova opção de trabalho.

A empresa tem o poder de viabili
zar ou não condições para aplicação
dos conhecimentos e habilidades ne
cessárias para execução das tarefas, .

da liberdade de dizer o que se sente e

o que pensa para o chefe, da expres
são da criatividade etc., tornando-se,
neste sentido, um dos caminhos para
a auto-realização.

Afinal, proporcionar um am-
. .

biente de espontaneidade, dinâmico, alegre, bem
humorado pela motivação, pelo bem estar mútuo
e por maneiras educadas de tratamento pessoal,
podem contribuir para que o trabalhador se sinta
reconhecido no trabalho.

"

"

SERViÇO

Idosos têm atividades
especiais hoje

Os cerca de 300 participantes das oficinas de

ginástica oferecidas pelo Centro de Referência do
Idoso vão se reunir hoje, no Parque Malwee, para
encerrar as atividades de 2010 da oficina. Hoje
também, das l4h às l7h, acontece o último baile
dos idosos do ano, no Parque Municipal de Even
tos. A festa será animada' pelo músico Ignácio. To
das as pessoas com 60 anos ou mais estão convida
das a participar. A entrada é gratuita.

�::::i H�V�()�lqli �
Maestro rege

concerto na Sérvia ·

O diretor-artístico e maestro da Filarmônica
Scar Jaraguá do Sul, DanieÍ Bortholossi, coman
da hoje a mais importante composição de músi
cos da Servia. À frente da Filarmônica de Belgra
do, Bortholossi rege a execução de um programa
que mostrará à plateia duas obras brasileiras. As
Bachianas Brasileiras, de HeitorVilla Lobos, en
cerram a apresentação que contará' com a pre
sença de representantes e embaixadores brasi-
·leiros no, país europeu.

Festa de Rei com
tradicional baile

A Sociedade Esportiva e Recreativa Bandeiran

tes, de Schroeder, homenageia com Festa de Rei
e tradicional Baile, a majestade de tiro' seta, Ade
lino Lindner. Os festejos iniciam às 13h do. sába
do, dia 27, com a concentração na sede social. Às
22h30min começa o baile com animação da Banda
Versalles. Ingressos a R$ 10. A sociedade localiza
se na rua Marechal Castelo Branco,'10.955, bairro
Bracinho.

Panorama Sesc
hoje e ámanhã

, "

O Panorama Sesc de Música promoveu nesse
mês de novembro vários espetáculos, apresentações
musicais, oficinas e concertos dídáticos. O show de
encerramento acontecenesse sábado, dia 27, e terá
apresentação do músico Alegre Correa, às 20h, no
teatro do Sesc, em Iaraguá do Sul. Hoje' ainda, às

. 19h15; acontece a apresentação de Mazin Silva, de
Blumenau, e às 20h30, Felipe Coelho, de Florianópo
lis. Ingressos a R$ 1 e R$ 0,50 devem ser retirados na
central de atendimentos.

o CORREIO DO POVO
,

/I Diretor: Nelson Luiz Pereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br" II

(ff:(-)n-lUlIIIE/:..�U-)l_)O...JllllIIIL)O'Yt Editora: PatríciaMoraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
d�() 1 (; � 2(:1 tO';;;;- ProjetoGráfico eProgramaçãoVisual:Márcio Schalinski

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

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

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

IMAGEM DO DIA

..,j.
!

i
.�
1

I
.I

'i
.J

:i
j
1
I
;

J

Educação
e recreação foram as temáticas da .

comemoração dos cinco anos da Fujama (Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente), realizada no último

sábado no Parque Malwee. .

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

* telefone (* não serão publicados).

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - sc

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nO 187/2010

Objeto: Aquisição de espaço no Diário Oficial do Estado para Publi

cação de Atos Legais.
Contratada: Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais.
Valor Estimado: R$ 15.000,00
Fundamento Legal: inc. " do Art. 21 da Lei 8.666/93.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047 2106-9100.

Nelson Klitzke
Diretor Presidente

Paulo Henrique Tissi portador da CPF n°

902.065.849-20, morador da rua: Henrique De
rnathe n° s/n, bairro Nereu Ramos, cidade de

.Jaraquá do sul-SC, torna publico que requereu
junto à fundação do meio Ambiente de Jara

gua do Sul (Fujama) a licença Ambiental Pre
via e Licença de Instalação, para a construção
de uma unidade de Abastecimento de produ
tos derivados de petróleo, gás natural e álcool
carburante, com lavação, troca de óleos, auto
peças e loja de conveniências a ser instalado

, I

na cidade de Jaragua do Sul, bairro Nereu Ra-
mos,' Rua Henrique Demathe S/No
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RODíZIO NO�lEGIS TIVO

Eles assumemnaCâmara
porapenas duas semanas'
Titulares alegaram problemas de saúde e cederam vagas aos suplentes
JARAGUÁ DO SUL

Duas semanas de trabalho:
este é o tempo que os suplentes
de vereador Celestino Klinkoski
(PV) e João Fiamoncini (PT)
terão para mostrar

serviço na Câmara.

OS
dois assumiram ontem as vagas

dos titulares Amarildo Sarti (PV) e
Justino da Luz (PT), que pediram
licença médica e retornarão no

início do próximo mês. Além da visibili
dade conferida pelo cargo, os suplentes
terão direito a pouco mais de R$ 3 mil de
salário pelo tempo de atuação.

Servidor público municipal há 14

anos, Klinkoski comemora sua pri
meira chance no Legislativo. O verde

disputou a primeira eleição em 2008,
quando fez 1.143 votos e ficou na se

gunda suplência da coligação PV/PR. O
primeiro suplente, Afonso Piazera Neto
(PR), não quis assumir a vaga, pois, atu
almente, preside a Codejas.

"Eu acredito que todos os partidos
devem dar oportunidades para os su

plentes. Pois esses ajudaram a eleger
os titulares que estão na Casa", afirma
Klinkoski. Morador do bairroVila Nova,
o suplente promete atuar em favor de
todas as regiões da cidade durante os

dias que estiver na Câmara.
"Serão apenas três sessões, mas

quero levar reivindicações da comu

nidade, principalmente quanto a pa
vimentação .

e arborização de ruas.

Iaraguá do Sul possui 38 bairros, que
precisam ter voz no Legislativo", afirma.

ÁREA DE LAZER

Presidente da Associação de Mora
dores do bairro Santo Antônio, João Fia- ,

moncini também, chega ao Legislativo fi

pela primeira vez. Nas eleições de 2008,
fez 1.080 votos e ficou com a segunda su
plência da coligação PT /PPS. O primeiro
suplente,Vilmar Delagnolo, assumiu por
30 dias em junho do ano passado, na li
cença de Francisco Alves (PT).

,
Entre as reivindicações que Fia

moncini pretende colocar na pauta da
Câmara está a busca por uma nova área
de lazer para o bairro Santo Antônio, já
que o ántigo espaço dará lugar a uma
escola técnica em 2011. "A Prefeitura

entregou o terreno que usávamos e não

providenciou outra área", reclama.

• Ginvanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br'

"
Serão apenas
três sessões,

mas quero levar
reivindicações
da comunidade
CELESTINO KLlNKOSK

(PV), VEREADOR

FOTOS PIERO RAGAZZI
,..

.�

Celestino Klinoski é do PV e assume pela primeira vez o cargo

_.

: �

O petista João Fiamoncini também é estreante no Legislativo

PMDB DO NORTE INDICA CHIODINI PARA INFRAESTRUTURA
<,

Deputado eleito desconversa sobre a especulação
O mapeamento dos cargos

do governo estadual e a cota

de cada partido da Tríplice
Aliança estarão em discussão

hoje, ao meio-dia, em Floria

nópolis. O governador eleito
Raimundo Colombo (DEM),
o vice Eduardo Pinheiro Mo
reira (PMDB), o senador eleito
Paulo Bauer (PSDB) e outras

lideranças dos três partidos se

reúnem para discutir os no

mes e os espaços de cada um
na nova administração.

No Vale do Itapocu, asco
ordenações regionais das si

glas já possuem nomes para
levar ao governo de transi

ção. Dentre eles, o deputado
estadual' eleito Carlos Chio
dini (PMDB) é quem apa
rece com mais força. Carta
assinada por presidentes dos.
diretórios de 13 municípios
da região norte foi enviada a

Raimundo Colombo e Edu
ardo Moreira. Nela, o PMDB
indica Chiodini para a Secre
taria de infraestrutura, pasta

,

I

ocupada pelo federal Mauro
Mariani (PMDB) durante a

gestão de Luiz Henrique da
Silveira.

. "Houve essa especulação,
mas não é hora de falar sobre
isso. Vamos esperar o Colom
bo montar o secretariado, de
finir quais pastas ficarão com

cada partido, para depois ana
lisar os nomes", desconversa
Chiodini. Para o deputado, a

região não perde representati
vidade caso ele vá para o Exe
cutivo. "Uma licença não é re
núncia de mandato", resume.

A assessoria do Pinho Mo
reir confirma que o nome

de Chio Ini foi apresenta
do dentro do partido, mas

tudo dependerá da divisão
dos cargos por sigla. O ex

prefeito Ivo. Konell (DEM),
o ex-presidente da Fesporte
Carione Pavanello (DEM) e a

suplente de senadora Niura
Demarchi (PSDB) .

também'
tiveram os nomes ventilados

para o governo estadual.

Chiodini prefere aguardar para falar sobre o assunto

WWN,gtlrM.c»rn,bf
f"1JU1�""r4'7
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o contraponto do prefeito
O prefeito de Guaramirim, Nilson

Bylaardt (PMDB) convocará
uma coletiva de imprensa,
provavelmente segunda-feira que
vem, para detalhar o projeto de

minirreforma administrativa.
Durante contato com a coluna,
ontem, o mandatário esclareceu

alguns pontos. Assegura que
não serão criados 48 novos

cargos comissionados, conforme
acusa a oposição. O número

correto, segundo Bylaardt, é de
11 novos postos. Os demais são

adequações funcionais. Um
exemplo: há servidor qualificado,
exercendo importante função
burocrática, lotado como

agente de serviços gerais. "Ele
está se formando, é qualificado,
competente e eu não vou colocar

00111- íI-"

,IC' 1,0

OPMD'B,doVaJeoo

ftapocuestápreparandoa
trnnsfuliênciadedomicí60

emeitomldoempresário
AntídioLunelli,de
GuaramhimparaJaraguá
doSul.Movimento clarono

senddodepavimentar
aamdidaturadelea

prefeitoem2012.

ele para carregar caixas ou abrir

valos," compara o peemedebista,
salientando que tem sido alvo
de ataques gratuitos da oposição
na Câmara. Bylaardt queixa-
se de que os vereadores não

participam das promoções e

programas do Executivo. "Eles
são contra por ser contra",
assevera, pontuando alguns de
seus principais projetos, como
o Sábado do Cidadão, onde a

população carente tem acessos a

serviços e lazer, incluindo-se aías
crianças, uma vez por mês. Outra
menina dos olhos dele é o Projeto
Saci, que incentiva a produção e o

consumo de arte entre crianças e
adolescentes e, por tabela, combate
o consumo de drogas. Realmente,
duas belas iniciativas.

.

Brasília
Já a investida peemedebista
regional, indicando o nome de
Carlos Chiodini para o primeiro
escalão vai além da Prefeitura
de Jaraguá. Querem prepará-lo
para ocupar o espaço deixado

porMauro Mariani. Em 2014,
Mariani não tentará novo
mandato federal. Articula,
desde já, uma vaga em chapa
majoritária estadual. Caminho
livre para Chiodini.

lii

".Calado
,

"ili
v: ',,! ,'I/",'''! /11, ',". I

,.1,,_,,11
I

,

I.,
f., u', fi"'

I/.!" i- ,'c' I, ",' ,

Foi positivapara SantaCatarina a reunião entre oministro dos
li

' :J?ot:tQS" Pechp Brittp, o seQ.aQ9f,eleitQJ,Pa.v!oBaue.r re,:),P senaqor
I

Neuto de Conto CD) e o prefeíto de Imbituba, BetaMartins.Ao
fIDaldaaudiência-os catarínenses $.àÍFaIIl; comQ compromisso do
ministério em agilizar a segundaetapa dasmelhoriasno porto de
Imbífuba. "Oministro cénfírmouquevaisnterceder junto àárea,
,técnica doMinistério para dar éontinuidade nas obras do porto, que
",

é fundamental para aeéononíía catârínéríse e ôdesenvolvirhento do
'
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,

nosso�tado", ,afirmou!3auer. Este canal com oministro ainda pode
. render dividendos para os dois portos dO'Norte do Estado:
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FOICE E COERÊNCIA.,
reunião macrorregional do PCdoB,
realizada em Jaraguá do Sul, ocorreu
em clima de confraternização. Além

'I 'I"
e eleger um representante para a

Assembleia pela primeira vez na história - ai;

deputadaAngelaAlbinq (D) - o partido fez 60%
, i

o ••
, 'I'�

mais votos no Norte de SC do que em, 2Q06.

Credenciais que devem levar Jean Leutprecht
, (E) a Brasília, em uma função no Ministério

dos Esportes. Angela e Jean têm marcado suas

atuações pela coerência, dando visibilidade ao

novo momento, light� dos comunistas.

Presente
A prefeita CecíliaKonell
participou da reunião do
Conselho de Desenvolvimento

Regional, esta semana. Fez o
dever de casa e viu projetos
que estavam atrasados serem

votados pelos conselheiros.

Bolsa de

apostas
Voltou a ser cogitado, nas
rodas políticas, policiais e

judiciais da cidade, o nome
do promotor de Justiça César
Grubba, natural de Iaraguá
do Sul, para a Secretaria de

Justiça e Cidadania. Mas,
por ora, o governador eleito
não emite nenhum sinal

claro, a não ser sobre os

nomes já confirmados.

Novela
Demista influente disse,
ontem, após sairde reunião
com o presidente da
Assembleia,GelsonMerísio:
"essahistóriadoprímeíro
escalão jávirou novela
mesícana,Do jeito quevai,
s6 onomedo (Antonio)
Gavazzoní será continuado
amanhã (hoje)." Ou S(�I'á que
Colombo vai surpreender
e já revelar os titulares das
principais áreas?

CONVERSANDO·Dieter

Janssen e Guido Bretzke
deram uma passada na
reunião do PCdoB.

Ops!
Responsá:vel pelo Trânsito e

Transporte na Secretaria de

Planejamento, JoséAntônio
Schmitt soube pela imprensa,

,

mais precisamente pelo
O Correio do Povo, que um

projeto de lei foi enviado à

Câmara, regulamentando
o estacionamento rotativo

(ZonaAzul). Ele acredita que
a proposta não precisa ser
avaliada pelo Legislativo.

PI GA
FOGO

HUMOR •Tiririca. Deixem o

homem trabalhar! Ele vai sentir-se
em casa em determinadas alas do

Congresso Nacional.

Mesa Diretora
AvereadoraAndréaVerbinen (DEM) pode ser a próxima presidente
daCâmara deGuaramirim. Ela é do bloco de oposição, formado por
cinco dos nove vereadores. Eles estabeleceram um acordo no início da

legislatura, prevendo a indicação do DEM para o cargo em 2011.Andrea

conta que caberá ao partido dar a palavra final, mas ela é candidatíssima .

.. li II • ii ... • ... �

GARANTIA·Peemedebista
bem informado garante que
o governador eleito já teria

tranqüilizado o PMDB regional
sobre a SDR.Vaimanter a palavra.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHARGE

QUA.NbO fALEI
QuE 'Â�Ml3ORA,
El.e NJo {:E'Z

.

1"000 Es,se
OAAM4!

DO LEITOR

Ainda existem pessoas de bem

No
começo do mês, sofri

um acidente de queima
dura de água do radiador
em Jaraguá do Sul, quan

do parei o carro para abastecer no
Posto Bogo. O acidente acontece

quando em um momento de des
cuido abri a tampa e a água fer
vente jorrou em grande parte do
meu corpo, não me cegando por
uma sorte divina.

Faço questão de mencionar o
excelente e pronto atendimento

que o pessoal daquele posto me

prestou. Só tenho a agradecer,
pois não imaginei que fosse so

corrido tão rápido. Não posso es

quecer também da eficiência dos

paramédicos. Estão de parabéns

e não sei como agradecê-los.
Diante disso, faço um apelo

para que apoiemos toda e qual
quer promoção de arrecadação
de fundos e contribuição com

os bombeiros. Apenas quando
precisamos realmente desses
serviços, sabemos da sua impor
tância.

Ao pessoal do Posto Bogo,
meus sinceros agradecimentos,
pois eles têm toda uma equipe
preparada e treinada e foi "bes
teiraminha" querer fazer o servi

ço que eles disponibilizam com

excelência ao cliente.
�

Hélsio Kreutzfeld, comprador
metalúrgico em Massaranduba

Trans�A.
• • - •• • •

- IIt,
_t·i

A Câmara de Vereadores de Guaramirim quer ouvir
você, usuário de ônibus. Sua participação
nas audiências públicas vai definir o melhor
projeto para o transporte coletivo de
Guaramirim. Confira as datas, horários
e locais:
• 26 de Novembro (sexta-feira) às
19 horas, na Escola Vereador Armin
Bylaardt, Bairro Recanto Feliz.
• 03 de Dezembro (sexta-feira)
6s 19 horas, na Escola José

Dequech, no Bairro Corticeira.
• 06 de Dezembro (segunda
feira) às 19 horas, no Salão São
Jose, Bairro Rio Branco.

Faça sua parte. Traga sua

contribuição.

EDrTORIAL

Novo governo
A

imprensa internacional repercutiu
ontem o anúncio da permanência de
Guido Mantega à frente do Ministério
da Fazenda, a ida de Miriam Belchior

para o Ministério do Planejamento e a promo
ção do atual diretor de Normas do Banco Cen

tral, Alexandre Tombini, para
a presidência da instituição no
governo da presidente eleita
Dilma Rousseff. Tanto o "The
New York Times", o "EI País." e

o argentino "Clarín' destaca
ram que a escolha representa a

continuidade do atual modelo
de política econômica adotado.
No Brasil, as indicações de Dil- t

ma foram bem recebidas pelo
mercado.

O que contribui também para criar uma ex

pectativa positiva foi a entrevista concedida na

noite de quarta-feira pelo ministro Guido Man

tega. Contrariando os discursos até agora sobre
a possibilidade de se reajustar o salário mínimo
acima da inflação e de aumentar ainda mais os

gastos com o funcionalismo, Mantega deixou
bem claro que 2011 deve ser um ano de equilí
brio fiscal. Se não for assim, o país não consegui
rá fazer os investimentos necessários em infra
estrutura tão necessários para dar suporte a um

crescimento mais sustentável e de longo prazo.
O que fica no ar ainda é

como de fato vai se comportar
o Banco Central, com a saída
de Henrique Meirelles. Lula

pediu a permanência dele no

cargo, mas Dilma fez questão
de trocar o comando da ins

tituição. Apesar das promes
sas de que o BC vai continuar
tendo autonomia total, há um
certo suspense pairando em

Brasília. A inflação está subin
do com força. E o governo que assume em ja
neiro terá muitos desafios amargos, apesar da
tese insistentemente divulgada pelos petistas
de que Dilma, ao contrário de Lula, terá uma

herança bendita. Na verdade, a história não é
bem assim.

DO LEITOR

Amuletos e talismãs

Estou falando
tudo isso para
simplesmente
dizer que um
dos grandes
problemas do
ser humano é

simplesmente a
falta de crença

j! de fé!

..... uem de nós nunca ouviu dizer algo sobre
um amuleto ou um talismã? Quem de
nós nunca conheceu alguém que tenha

...... um destes objetos? Você tem um? Você
sabe a diferença entre eles? Um amuleto é uti
lizado para afastar o mal, proteger o seu usuário
e normalmente é algo natural. Já um talismã é
utilizado para atrair influências
boas para quem o usa e é algo
preparado e consagrado dentro
de uma seita qualquer.

Desde os primórdios da his
tória, o ser humano procura se

defender através do uso de amu
letos e talismãs. Encontramos no
homem primitivo o uso de gar
ras, dentes e peles de animais,
seguidos de pedras pontiagudas,
conchas, anéis, etc. Os egípcios,
os romanos, enfim, todos os po
vos ,e�orriam a esta prática de

prot��. Na Europa, durante a

idade niédía.rdeixava-se em um

local da casa um prego usado em
caixão de defunto para afastar a má sorte. Ainda
hoje, quantas casas não possuem uma ferradura
como símbolo da boa sorte? Será que dentro de
nossas carteiras não existe nenhum amuleto ou

talísmãt -'

Já os animais, coitados, estes não usam amu
letos ou talismãs. Quem já viu um cachorro do

mato carregando um amuleto? Ou um pássaro
com um pequeno colar para atrair a boa sorte?
Será que tudo isto é privilégio do homem, que
com sua inteligência e pretensa supremacia
sabe como criar proteções e artefatos para atrair
a boa sorte? Será que o ser humano possui deter
minadas crenças e, por conta delas, tem medos?

Essa conversa pode até derivar

para questões filosóficas profun
das, portanto, vamos voltar ao

uso dos tais objetos.
Existem também os objetos

sagrados, relíquias dos santos e

mártires, etc. Na verdade, tudo
isto remete para um ponto em

comum: ter fé. Se você realmente
acredita que determinado objeto
vai trazer boa sorte, talvez ele re

almente o traga, não por ele em

si, mas pela sua, fé. Da mesma

, forma, não adianta carregar o ta
lismã mais poderoso do planeta,
se não acreditarmos na sua .efi-

"

"
cácia, ou seja, se não tivermos fé!

Estou falando tudo isso para simplesmente
dizer que um dos grandes problemas do ser hu
mano é simplesmente a falta de crença e de fé!
Acreditamos no próximo? Acreditamosnos nos
sos governantes? Acreditamos em nós mesmos?

Célio Pezza, escritor

I
.... � --.- , --_ * -----_ ---- _�-- ..-.._ _-"- -,--,...
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balagens especiais. O intuito é
evitar o desperdício e também a

automedicação. De acordo com a

Proteste, 20% de todo o volume de
remédios retirados das farmácias
do Brasil acabam na lata de lixo.

.

.
Venda de modelos
fracionados foi

liberada pelo governo
federal há cerca de

cinco anos.

CAMPANHA

Inspirada por essa estatística
e na tentativa de tornar obriga
tória a venda de medicamentos

fracionados, a instituição iniciou
uma campanha nacional. A peti
ção pública recolhe assinaturas

através da página virtual www.

proteste.org.br a fim de incenti

var a aprovação do projeto de lei

7.029/2006, que trata do assunto.

Para conhecer a lista de itens

disponíveis no modelo econô

mico, basta acessar o site do Mi
nistério da Saúde. A relação tem

cerca de 200 nomes.

PIERO RAGAZZI

Fracionados: onde enconl.1Í-los?
Proteste faz campanha para tomar avenda de.medicamentos em embalagens especiais obrigatória
JARAGUÁ DO SUL

Uma pesquisa recente
confirmou o que cada
brasileiro pode perceber
ao longo do dia a dia.

Segundo
estudo feito pela

Proteste (Associação de
Consumidores), encon

trar uma farmácia que
comercialize remédios fracio
nados é tarefa quase impossível
no país. A entidade percorreu
48 lojas em seis capitais e, em

nenhuma, conseguiu comprar
o medicamento embalado de
maneira individual.

Seguindo o exemplo, ontem, a
reportagem do OCP contatou as

principais drogarias de Iaraguá
do Sul. A resposta de todas elas
foi exatamente a mesma. A única
alternativa oferecida ao cliente é
a aquisição de produtos em cai
xas fechadas ou nas cartelas com
o número de comprimidos de
terminado pelos fabricantes.

Porém, conforme indicação
do Ministério da Saúde, esses

estabelecimentos estão autori
zados a vendê-los na quantidade
desejada pelos pacientes, desde

que estejam envolvidos por em-

Concurso
programado
para 2011

Enquanto o processo sele
tivo simplificado transcorre, a

Prefeitura também começa a

organizar um concurso público
para a área da saúde. Segundo
Miriam Zapella, da comissão

que coordena o procedimen
to interno, não se sabe ain
da quantas vagas e nem quais
cargos vão compor o edital. Os
detalhes dependem da homolo

gação dos' nomes classificados
nesta primeira etapa de contra

tações. Por isso, a abertura da
concorrência está programada
pará acontecer somente em

.2011, apesar de o lançamento
ter chances de ocorrer no' mês
de dezembro.

Atualmente, Jaraguá do Sul
conta cerca de 20 postos, sendo
nove deles munidos do progra
ma Estratégica da Família. Neles,
trabalham 70 médicos,

..

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br Compra na quantidade necessária, segundo o Ministério da Saúde, evita o desperdício e a automedicação

ARQUIVO OCP

lntenção da administração pública é contar com 22 unidades
do programa Estratégia da Família até 2013

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°: 186/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

.

• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRiFUGA SUBMERSivEL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 26/11/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00
às 16:00h
• DATA DAABERTURA: 14/12/201014:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclareci
mentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klltzke - Diretor Presidente

Prefeitura faz processo
seletivo interno na saúde

JARAGUÁ DO SUL
OS profissionais de saúde

que já fazem parte do quadro de
servidores públicos de Jaraguá
do Sul têm uma nova chance de

integrar o programa Estratégia
da Família. A partir do dia 6 de
dezembro, os funcionários in
teressados podem participar do
processo seletivo interno organi
zado pela administração muni

cipal. As inscrições terminam na

sexta-feira, 10.
O edital, disponível para

consulta na página virtualwww.
jaraguadosul.com.br, prevê
carga horária de 40 horas se

manais a serem cumpridas nas

unidades nas quais o projeto
funciona. Ao todo, a Secretaria
de Saúde pode compor até 22

equipes de ESF. Até a publi
cação .do documento, o Exe
cutivo tinha a necessidade de
contratar imediatamente seis

. médicos,. quatro enfermeiros,

Quem quiser concorrer às va
gas precisa preencher a ficha de

inscrição publicada junto ao edi
tal e entregá-la na Diretoria de

Atenção Básica, instalada na pró
pria Prefeitura. O atendimento
ocorre das 8h às l7h. A classifica

ção depende de prova de títulos e

da pontuação alcançada através
da somatória do tempo de servi

ço, entrevista e do envolvimento
comconselhos municipais..

quatro técnicos, quatro auxi

liares, dois dentistas e outros

seis ajudantes de odontologia.
Os selecionados recebem gra
tificação de R$ 400 a R$ 3.950,
dependendo do cargo para o

qual forem remanejados.
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RISCO NA ESTRADA

Chuva causa queda de
barreiras na BR-200
Deslizamento de terra e rocha impede a passagem demotoristas pela via
CORUPÁ

Um desmoronamento de terra
obriga motoristas a fazer o
trajeto entre Jaragua do Sul e
Corupá pelas ruas laterais.

Conforme
o supervisor do Dnit (Depar

tamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes), de Joinville, Antô
nio Bessa, a queda atingiu quase por

completo as duas pistas da rodovia BR-280,
no km 79, por volta das 5h da madrugada
de ontem. "Acredito que tenham sido as

chuvas da madrugada de quinta-feira que
provocaram a queda do solo", afirma.

Até a tarde de ontem, funcionários da

empresa Infrasul Infraestrutura Engenharia,
de Joinville, retiravam o material do meio da

pista e tentavam conter novas quedas de pe
dras na via. "Tem rochas suspensas no morro
e isso representaperigo, por isso não háprevi
são para o tráfego-ser liberado", avisa.

De acordo com Bessa, não é a primei
ra vez que acontece deslizamento de terra
nesse trecho. Agora, o Dnit trabalha em um

projeto para fazer a contenção do morro.

"É um projeto mais completo e demorado".

Porém, a solução imediata está concentra
da'em limpar a estrada e abrir passagem
para os veículos.

.

O policial do posto da Polícia Rodo
viária Federal de Guaramirim, Fabiano

Waenig, alerta os condutores. "Os desvios
estão sendo feitos pelas ruas laterais do

perímetro urbano". Os motoristas devem

seguir a sinalização e esperar cerca de
cinco minutos para passagem dos veícu
los que trafegam no sentido contrário

Até o fechamento dessa edição, o Dnit
não soube informar quando pode acon

tecer a liberação do tráfego pela BR-280.

"Sugiro que os condutores evitem passar
por esse trecho enquanto continuar as

obras", enfatiza Bessa.

OUTRAS OBRAS

No trajeto da BR-280 de Corupá a Ca

noinhas, o projeto para melhorar o tráfego
estáorçado em R$ 38 milhões e iniciou em
outubro. Segundo o supervisor regional do
Dnit de Mafra, Jeferson Bitencourtt, essas
obras vão complementar a duplicação da
BR-280 de São Francisco a Jaraguá do Sul.

"Na Serra de Corupá está sendo feita a

terceira pista com 18 quilômetros de exten
são, o que não interfere no trânsito, eem
Canoinhas, estão melhorando o asfalto".
Até 2012, o projeto deve ser entregue, com,
faixas e sinalizações completas na rodovia.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br i II

"
Sugiro que os

condutores evitem
passar por esse
trecho enquanto
continuar as obras.

ANTÔNIO BESSA

"
PIERO RAGAZZI

Segundo Dnit, não é a primeira vez que acontecem deslizamentos de terra nesse trecho da BR-280, entre as cidades de Jaraguá do Sul

_ ,. ,.' J

INSCRIÇOES ABERTAS PARA INFORMATICA BASICA E INTERNET

Aulas acontecem uma"vez por semana
DIVULGAÇÃO

Com a proposta de inserir documentos de identifica
a população no meio digital', ção pessoal e comprovante
cursos gratuitos de Informá- de residência 'para fazer a

tica Básica e Internet iniciam inscrição na biblioteca. "Se
no dia primeiro de março de sobrar vagas, podemos aten-
2011. Todos os interessados der moradores dos bairros
acima de 9 anos devem se ins- Santa Luzia e João Pessoa de
crever no projeto Telecentro Jaraguá do Sul".
Comunitário de Schroeder até
a próxima terça-feira (30). Outras informações

São 80 vagas oferecidas, e no telefone
as'aulas vão acontecer uma vez (47) 3373-4881.
por semana durante o período BIBLIOTECA CRUZ E SOUZA

aproximado de cinco meses.

Segundo Claudinei Rondei, Nos 13 e 16 de dezembro,
professor responsável pelo cur- o cronograma de aulas será

so, os encontros estão previstos divulgado no mural da bi

para ser realizados entre segun- blíoteca pública municipal.
da e quinta-feira. "Cada aluno A unidade fica aberta para
terá seu próprio computador atendimento das 8h às 12h e

durante ás aulas". das 13h30 às 17h. No proje-
Na Biblioteca Cruz e Sou- to, o governo federal doa dez

za, os inscritos terão contato computadores e libera siste
commeio digital durante uma ma de internet, e a Prefeitura
hora e meia. Os interessados contrata o professor para as

devem comparecer I
.'

�IP (r)sj I � ,cagacitações. i.. _ ça,���tros devem ser feitos até terça-feira I'l�. biblioteca
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a situação e buscar uma resposta
deles (administração municipal),
mas não vamosmudar de opinião.
Queremos a ponte na Waldemar
Rau, como estava previsto ante

riormente", defende.

"
Vamos ver a situação
e buscar uma resposta
deles (administração
municipal), mas não

vamos mudar de opinião.
JOÃO cfCERO DOS SANTOS,

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DO RAU

"
Enquanto isso, o secretário de

Planejamento Urbano, Aristides

Panstein, continua afirmando que
a mudança é a melhor opção e a

única forma de impedir que o pro
cesso se arraste por mais alguns
anos. "Não temos como continu
ar a obra com a mesma empresa,
porque ela descumpriu o projeto
inicial, e a segunda colocada po
deria abrir processo contra nós. Se
chamássemos a segunda, quem
processaria seria a primeira", ex

plica. Segundo Aristides, outros

'fatores influenciaram. a decisão,
como a economia de quase R$
3 milhões para.construir a nova

ponte e a impossibilidade de do
brar o tamanho da ponte que está
no projeto atual - de 80 metros

para 160 metros.

• Bruna Borgheti
. bruna@ocorreiodopovo.com.br

IMPASSE

Audiência em busca de solução
Reunião irá discutir o reposicionamento da ponte que ligará os bairros Rau eAmizade

,

,

Moradores querem que obras continuem no local atual, mas administração afirma queeixo viário é prioridade

ACIDENTE PROVOCOU A QUEDA DE EQUIPAMENTO, QUE NÃO FOI REMOVIDO

Orelhão faz falta aos moradores da Ilha da Figueira
Há cerca de dois meses, um

carro foi estacionado em uma

das partes altas da rua Frederico

Balsanelli, ,na Ilha.da Figueira. O
problema, segundo o morador
Leonel Zadel, é que o motoris
ta esqueceu de puxar o freio de
mão ao sair do veículo e, quase
imediatamente, o carro come

çou a descer a rua, parando ape
nas ao encontrar e derrubar o

único orelhão da rua. "Os donos
vieram correndo, tiraram o carro,
e achamos que iam fazer alguma
coisa com o orelhão", conta Leo
nel. Até hoje, no entant<?, o equi
pamento continua no local.

Na época, os moradores co

locaram o equipamento em um

espa ;0 onde não atrapalhasse o

trânsito, esperando pela resolu-

ção do problema. Por pouco a ,

situação não ficou mais grave
na última semana, quando Za
del foi acordado por volta das
2h20 por dois garotos que pas
savam pelo local. "Eles vieram
e arrastaram o orelhão para o

meio da rua, só para incomo
dar. Sorte é que um motoqueiro
passou e arrastou o telefone de
volta para cima' do trevo da An
tonio Schmidt, onde ele estava, e
não ocorreu nenhum acidente",
explica o morador do número 15
da Frederico Balsànelli.

Os moradores' entraram em

contato com a empresa de tele
fonia responsável, mas não obti
veram resposta. "Além de poder
provocar acidentes, se ele for co
locado no meio da rua de novo, o

problema é que era o único ore

lhão, e 'precisamos dele", explica
o morador. A secretaria do Plane

jamento Urbano foi informada

dasituação pela reportagem de O
'Correio do Povo, e deve providen
ciar a remoção nos próximos dias.

JARAGUÁ DO SUL

Depois de dois anos de
obras paradas e um

período de impasse entre
moradores e o governo
municipal, a ponte que liga

.

os bairros Rau e Amizade
será pauta de uma

audiência pública.
...... romovido pela Câma

.... ra de Vereadores às 19h
do dia 6 de dezembro, o
debate irá tratar sobre o

projeto de lei complementar que
altera o mapa do Anexo 3 da Lei

Complementar nv 65/2007, refe
rente ao Plano Diretor do muni

cípio. A intenção, em resumo, é
utilizar 'a conversa formal para
solucionar os desentendimentos
sobre a localização da ponte, que
pode ser relocada em direção às
ruas Anna Enke, no Rau, e Vista

Alegre, no Amizade. Tanto a ad

ministração municipal quanto
os moradores, no entanto, pare
cem irredutíveis.

Segundo o presidente da Asso

ciação de Moradores do bairro Rau,
'

João Cícero dos Santos, os 'mora
dores ainda não se reuniram para
decidir quem deve comparecer à
audiência e defender aposição con
trária à mudança. Ele afirma, no
entanto, que o debate não deve tra
zer grandes novidades. "Vamos ver

A ,'m de poder
.

provo acidentes,
era o único orelhão e'

precisamos dele.
FREDERICO BALSAHELU

Orelhão não chegou a

causar acidente grave, mas
faz falta aos moradores

das ruas próximas
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� PEUGEOT 207 PASSION
1.4L FlEX - COMPLETO'"
AR-CONDICIONADO GRÁTIS - MODELO 2011

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 DdvEíCULO, TELA MULTIFUNÇÕES,
E MUITO MAIS,

PEUGEOT 2071.4L FLEX

5 PORTAS· AR . DIREÇÃO - VIDROS E TRAVAS

ESTE VEíCULO POSSUI VERSÕES

iRSD34.200
•

I
� /

PEuceOT '

BRitA· "

c.Ó,

. ASSI�TANCE tiJJ""NOBRAS'l PEUGEq.T�E�!MEND� OTA'-
, 1,. ,'/ " ,." WWW:�,�ugeot.�om.brPromoção Zero Grau Peugeot. Ar-condicionado de série grótis paro todo o Unho Peugeot 207 - exceto poro os veír.ulos Peuçeot 207 modélo x-Une, 3 e � pOGtas, ,rA<Ds'�yelil1, bdioienaqb de sl3rie, e p,oro veíawlos de verdos di�etb,s B,de'vendas WEB e taxo de 0% pára o Linho Peugeat 307 H8 e Sedan. Peugeat 207 H8 XR 1 ,4L Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelá' 0/11. Preço publico sugerido Poro venda ó ",isto o partir de RS 36:900,00. PreÇo pÓOlico promocional sugeridopara vendo à visto a partir de RS 34.200,00, com RS 2.700,00 de desconto, relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeót 207 Passion XR l.4L Flex, 4 portos, pintura sólido, anoírnodelo 10/11. Preço público sugerido porovendo'ó visto a partir de RS 39.990,00. Preço publico promocional sugerido poro vendo à visto a partir de RS 37,290,00, com RS 2.700,00 de desconto, relativo 00 valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6L16V Flex, 5 portas, pintura sólido, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido poro vendo à vista a portir de RS 52.800,00. Simulação na Modalidade CDC - Crédito Direto 00 Consumidor pelo Banco Peugeot, considerando o veículo acima e o

preço publico sugerido para vendo à vista a partir de RS 52.800,00 poro todo Brasil, com frete incluso, Plano de 24 meses, sendo: entrado de RS 34.320,00 (65%) à visto mais 24 parcelas mensais totais fixos de R$ 840,77, com vencimento da10 (primeiro) parcela para 30 dias Taxo de juros do contrato de 0% a a. e 0% a m. O CET (Custo Efetivo

Tal)
ola operaçõo de financiamento é de 6,326% 0.0. e 0,5125% o rn., com incidência de IOF de 3% 0.0. poro Pessoa Físico (o custo do IOFadicionai de 0,38% está incluído no coeflciente), Valor total do veículo a prazo de RS 54.498,48 SLI)§ito o provação de crédito. As condições ccrmc poperç,o ser olter<ildGs-se pOLlvEl'r alterações sigr:llficotiva;;' no mercado financeiro, sem er,é)/iÓaviso Estoque Nocioncl dos Concessionárias Peugeot Peugeot 207 HB XR H4L Plex, 5 portos, pintiura só' o, ano!modelo 10111 - 100 unidades; Pe\!llgebf 207 ,�os:slon XR l.4L fõlex, �Iportas, Pif'ltlllfíl sÓlido; ('!Jllo/n'�odelo, 10111 '- sb unidades, 1

Peugeot 307 HB Presence 1 6L 16V Flex, 5 portos, pmturo sólide, ono/modélo 10/11 - 60 unidades Prazo de vi "nclo do promoção poro pedidos filmes fechados. 'entre 4/11/2010 e 30/1111010 çu enquontro durarem CDS éstoqGes. Não cumutativa
paro outras promoções Para mais informações sobre preços e condições especteis, consulte o Rede de Con esslonórios

R ·t
"

·

I-
,;."

d trã ·tPeugeot participantes ou ligue poro 0800703 2424 Ouvídorio do Banco Peugeot, ligue paro 0800 7719090, e SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente do Banco Peugeot0800771 5575 AcessoàspessoascomdeflclênClaauditlvaoudefalo.08007711772 e,spel e a sina Izaçao e ranSI O.

� I.,

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

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

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

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

j
•

,-,
�

� I ,I I'; I., ., I t ... \ • _. ,, > I
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Na região, os atrasos diminuem
Já no Brasil, número de cartas não entregues subiu de 5% para 9% este ano, mostra pesquisa
Por muito tempo, a central
de distribuição dos Correios
de Jaraguá do Sul figurou
como uma das mais
problemáticas do Estado.

gora, no.entanto, que a cri
se postal quase dobrou no

---- país, a central parece estar
perando na tendência

contrária. Nesta quarta-feira, o TCU
(Tribunal de Contas da União) di
vulgou que o percentual de cartas

simples não entregues - chamado
de "resto" - subiu de 5% em 2009
para 9% este ano. Já em Jaraguá do
Sul, que fechou o ano passado com
uma média de 20% de resto, a mé
dia se tomou quase nula pelo me

nos até novembro deste ano.
O motivo da mudança é o au

mento no corpo de trabalho, já que
a central está operando com mais
sete entregadores de cidades dife
rentes e outros dois foram trans
feridos oficialmente para Jaraguá
recentemente. Ao todo, atualmente
existem cerca de 50 funcionários
responsáveis .pcla entrega de cartas
e pacotes em 49 distritos postais,
que incluem Guaramirim e Schroe
der. 'Ainda temos problemas, é cla
ro, mas a situação está melhor com
a ajuda dos funcionários de outras

unidades, que se revezam para co

brir a falta daqui. Mas infelizmen
te o concurso para novos efetivos
continua sem data para acontecer",

explica o gerente do centro de distri
buição, JeffersonWagner.

No resto do país, outros tipos
de correspondência contribuíram .

I

para piorar a situação. Nas entre
gas mais complexas, chamadas
de correspondências qualificadas, I

o resto saltou de 1% para 5%. O
Sedex, segunda maior receita dos
Correios, teve o índice de quali
dade caindo de 95% em 2009 para
85% em agosto deste ano.

"
O problema é a forma
política como a gestão
tem sido conduzida,

é lastimável.
DURVAl MARCATTOJÚNIOR,

PRESIDENTE DA A(US

"
A ineficiência acaba causan

do transtornos até mesmo para as

empresas. "O problema é a forma
política como a gestão tem sido
conduzida, é lastimável. A entidade
sempre foi muito respeitada, mas
está deixando a desejar", opina o

presidente daAcijs (Associação Em
presarial), Durval Marcatto Júnior.
Segundo ele, as empresas acabam
buscando alternativas como a co

municação via e-mail e, em últimos
casos, os Correios acabam tendo
que apresentar uma solução por
força de sentença judicial.
• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

I ai "

Percentual de não entregues subiu tanto em relação à correspondência simples quanto a pacotes do Sedex

CERCA DE 100 PESSOAS DEVEM SER BENEfiCIADAS COM O PROJETO

Ilha da Figueira terá conjunto habitacional
Quase 100 das sete mil famí

lias cadastradas no Plano Ha
bitacional do município estão
mais perto de conquistar a casa

própria. O projeto para a cons

trução de um conjunto des
se tipo na Ilha da Figueira foi

aprovado em uma sessão itine
rante da Cãmara de Vereado
res ocorrida na terça-feira, e

deve ser incorporado nos pró
ximos dias. Com o fim dessa
parte do processo, a execução
das obras terá um prazo de 18
meses para ser concluída.

O conjunto ficará na rua João
Bachmann, em uma área de
7.918,12 m- e com um orçamen
to total de R$ 750 mil:A constru

ção é mais uma das que estão
sendo destinadas a famílias com

renda entre três e seis salários
mínimos. "Devemos lançar em

breve outros conjuntos que estão
sendo concluídos, pretendemos
atender a todos que estão nessa

classificação", explica a secretá
ria de Habitação e Regularização
Fundiária, Maristela Menel Roza.

As famílias chamadas -serão
selecionadas com base em crité
rios como estarmorando em área
de risco, tempo de residência na
cidade, necessidades especiais e

tempo na lista de espera.

EDUARDO MONTECINO

Conjunto habitacional deverá abrigar 96 famílias e será construído na rua João Bachmann, Ilha da Figueira

I
�., _"",
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ELESQUEREM O OSCAR!
-

Alunos .produzern curtas metragens e vão receber prêmios em noite de gala
Luz, câmera, ação! Essas
três palavrinhas fizeram
parte da vida escolar
dos alunos do segundo
ano do ensino .médio do
Colégio Bom Jesus Divina
Providência.

,....c trinta alunos da turma pro
duziram curtas metragens
.

spirados em clássicos da
......literatura brasileira, como a

obra Memórias de um Sargento 'de
Milícias, Memórias Póstumas de
Brás Cubas e Inocência. E na noite
de hoje, os melhores serão premia
dos na segunda edição do Movie

Awards, que acontece no CPL (Cen
tro de Profissionais Liberais), a par
tir das 17 horas. O evento funciona
com inspiração na cerimônia do
Oscar, com tapetevermelho, indica
ções, apresentação, roupas de gala e
o prêmio também é uma estatueta.

De acordo com o professor Bru
no Kober, a ideia da escola é valori
zar os trabalhos feitos pelos alunos.
'Além de aprender sobre literatura,
eles estão praticando arte.Aprimei
ra edição no ano passado foi um

1
1
I
I

I

I
1

sucesso, e esse ano eles também se

empenharam muito para fazer as

coisas acontecerem. E foimuito di

fícil, pois eles não têm ajuda de ne
nhumprofissional. Os alunos são os
astros dessa noite".

Os estudantes serão premia
dos nas categorias de melhor ator
e atriz, melhor ator e atriz coadju
vante, fotografia,melhor filme, dire
ção, figurino, trilha sonora emelhor tt

trailer. Os alunos se dividiram em

todas as funções, sendo que alguns
chegaram a assumir mais de uma

responsabilidade. Eles também fi
zeram todas as etapas dos curtas:

desde a adaptação da história até a
.,

edição das imagens.
Giovanni Buzzi, de 16 anos, foi

o ator protagonista da obra Ino

cência, de Visconde de Taunay.
Para ele, interpretar foi um grande
desafio. "Tinha que decorar mui
tas falas e mostrar a expressão. Foi
bem difícil mesmo, porque eu sou

meio tímido e tive que deixar isso
de lado para dar certo. Mas, no fi
nal, ficou um pouco além do que
nós esperávamos", conta.

r

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

i�'

Kimberlly (E) preferiu ficar atrás das câmeras e escolheu ser diretora

FOTOS PIERO RAGAZZI

- - - -

Curtas metragens têm até premiação para valorizar o trabalho dos alunos

"
Você se sente bastante
pressionado, mas é
uma experiência que
todo mundo devia ter.

KIMBERLLY RADOWITZ,
ESTUDANTE

"

Experiência vai
ficar gravada

A estudante Kimberlly Rado
witz

.

assumiu uma das funções
mais importantes para a .produ
ção de um curta metragem: a de
diretora. Ela afirma que escolheu
essa área porque gosta bastante
de liderar e também de delegar
as atividades. Além disso, prefere
ficar atrás das câmeras.

Kimberlly participou da equi
pe que adaptou a obra O Semi

narista, de Bernardo Guimarães.
A nova versão recebeu o título
Amor e Promessas. Para ela,
o maior desafio foi escrever o

roteiro. "Essa também foi uma
,',

parte muito chata e difícil. Pois

sempre ficávamos presos em fa
zer algo bom e você nunca sabe
se está à altura dos demais.. Você
se sente bastante pressionado,
mas é uma experiência que todo
mundo devia ter".

Como o grupo era pequeno
e havia mais papéis do que ato

res, Kimberlly também precisou
atuar e ainda fez a edição final do
curta metragem. "Ser atriz é algo
que não gostei muito. E a edição
é bem trabalhosa, mas o que eu

prefiro é ficar na produção e par
te técnica", acrescentou.

G [TURA
Dentro da Dança
encerra no sábado

T TRO

Espetáculo de

ACia���!Pe��úsk
Iaraguá do Sul fará.duas apresentações da

peça Tem Xente uma Feis, neste sábado, às
10 horas da manhã e às 14 horas em frente
ao Museu Emílio da Silva, na Praça Ângelo
Piazera. As apresentações serão gratuitas,
porém o grupo sugere a doação de alimen
tos não perecíveis, que serão encaminhados
à Secretaria do.Desenvolvimento Social.As

apresentações fazem parte do Projeto da 1 a

SemanaTeatral de Jaraguá do Sul.

EVENTO

Música de cinema
na noite de domingo
Quem curte cinema e as canções que

embalam romances, aventuras ou qual
quer que seja o gênero das telonas, .tem
encontro marcado neste domingo, dia 28,
com a Banda de Música da Scar (Socieda
de CulturaArtística). O espetáculo ocorre
às 20h30 e a entrada é gratuita. Os ingres
sos podem ser retirados na secretaria do
Centro Cultural, na Fundação Cultural ou
diretamente com os integrantes da Cia.
Musical Euterpe.

GRATUITO
Curso de leitura

na segunda e terça
Quem pretende se interar com o uni

verso dos livros não pode perder o Curso
de Leitura, oferecido pela Fundação Cul
tural e o Conselho Municipal de Cultura

que será na segunda e terça-feira, das 19
às 22 horas, na Biblioteca Pública Muni

cipal.Rui Barbosa. As vagas são limitadas
a 40 participantes. As inscrições são gra
tuitas e podem ser efetuadas pelo email

a·rquivohistorico@jaraguadosul.com.br
ou pelo telefone 3275-1300.

Em seu segundo ano, o projeto Den
tro da dança realiza neste sábado, dia

27, a apresentação de encerramento das
atividades em 2010, com o espetáculo
"Meu Brasil Brasileiro". O evento ocorre

às 20 horas, no Grande Teatro do Centro
Cultural da Scar e vai reunir no palco 100
alunos-bailarinos e convidados especiais.
O ingresso custa R$ 10 {inteira) e R$ 5

(meia) e pode ser adquirido na secretaria
do Centro Cultural.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BISCOITO
DA SORTE

Dê um abraço
sincero hoje.

Universo TPM

Elijane Jung
DIVÃ 'COM DGENIFER
MICHElll MOREIRACultura, yes!

Nós temos!
EU SOU: uma pessoa amiga,
sempre com as rnelhores inten

ções. NAMINHA BOLSA NÃO
FALTA: maquiagem. QUERIA
QUE O MUNDO: fosse me-
nos perigoso. DESEJO QUASE
SECRETO: quase não, é secreto!
NÃOVIVO SEM: minha família.
APLAUSOS PARA: minha mãe.

VAIAS PARA: os políticos.
DESNECESSÁRIO É: mentir. UM,
FILME: Um amor para recordar.
UM ENDEREÇOVIRTUAL: globo.
com. UM LUGAR PARA COMER:

pizzarias. O QUE BEBER: um
bom vinho. O QUE FALTANOS
HOMENS: sinceridade. O QUE SO
BRANAS MULHERES: vaidade. SONHO DE CONSUMO: casa na praia .

UMA DIVA:minha vovó. NATPM EU: como muito chocolate.
A FÓRMULA DO AMOR É: cumplicidade sempre!

ecebi um email com a dica e, sinceramen
te, não posso deixar passar. Primeiro por
que, do meu ponto de vista, nossa cidade
tem um potencial incrível no que tange à

, cultura e segundo porque cada vez mais esse po-
tencial vem 'sendo explorado de forma positiva.
Então, fica aqui a dica: o Panorama Sesc de Mú
sica acontece até amanhã, 27, com apresentações
diárias de shows musicais com grandes surpresas
e revelações. Tudo absolutamente de graça. O Os

mar; que me mandou o. email, disse que são ver
dadeiros espetáculos de puro talento. Durante o

dia, acontecem oficinas e, à noite, os shows. Hoje
tem e amanhã também.' Cultura e lazer e, aos que
'reclamam da falta de opções, talvez falte procurar
nos lugares certos. Eis'uma chance. Aproveita!

.
'

Eca! Abandona
Essa mania feia de jogar pa

pel de bala pela janela do quar
to, latinha de refrigerante pela
janela do carro e um montão de
outros papeis e embalagens pelo
chão. Acostume-se a jogar nos

lixeiros ou, quando não tiver um

por perto, guarde na bolsa .�� faça
uma limpa depois. O· que, não
está na moda é ser uma "delin

quente ambiental" que não tem

um mínimo de educação com- o
, planeta. Abandona essa "incons
ciência ecológica", ok?

Oba! joga
Na esperteza e já dê um jeitinho de marcar o salão de beleza para o

fim do ano. Não espere cliegar perto do Natal para conseguir uma hori
nha no cabeleireiro e manicure, porque aí, meu bem, você vai ficar na
mão. Quem já tem o hábito de ir ao salão, provavelmente, jámarcou sua
vez.Mas aquelas que não vão tão frequentemente, o esquecimento pode
significar réveillon com cabelos secos e unhas mal feitas. Se joga, colega! .

-- Figurantes
'- O cineasta Tim Burton lançou um conto colaborativo via twitter.
A ideia é dar continuação a uma história já iniciada por internautas.
Neste momento, segundo meu inglês precário, o mocinho tenta es

capar de uma gosma monstruosa ou coisa parecida. Ok, lembrando
que a ideia não é do cineasta. Se você entende o idioma e quer dar
uma olhada, acesse o site www.burtonstory.com e confira. Todos os

dias sãopostadas as melhores ideias que dão continuação à história.
Se quiser colaborar com o conto, use a hashtag "Burnstory" no twít
ter. O período de desenvolvimento do texto vai até 6 de dezembro. Já
pensou ter seu nome nos créditos de um filme do Tim Burton? Vau!GTRl C GTRl V

TRICOTANDO

astontasvaoaoceu.blogspot.com

�ORD CAFA RESPONDE'
P: Lord, tenho acompanhado meu marido

no futebol de fim de semana, tenho recebido os

amigos dele em casa sempre que ele quer e até

consigo ir a todos os compromissos que ele te!!1,
como uma boa esposa precisa fazer. Mas parece
que ele não valoriza. O que faço para ele perce
ber meu empenho?

R: .Hque em casa fazendo' as suas coisas,
saia com as suas amigas, visite a sua mãe, vá a

um bingo enquanto ele joga bola. Pare, por favor,
pare de ser o carrapato dele! Ter uma mulher
parceira é ótimo, mas não o tempo todo. Nós
precisamos do nosso tempo como vocês, mulhe
res, precisam do tempo de vocês. Aposto como

ele vai te valorizar muito mais quando chegar em
casa do futebol e você aínda estiver na casa da
melhor amiga. Não é pra fazer ciúme, é só para
ser mais jndependente.
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A Madonna não
tem raça e sofreu
muito na mão de
seu antigo dono.
Agora, ela precisa
de uma família que
lhe dê muito amor e
carinho. Para adotá
la, entre em contato
com Ariane Pereira,
no telefone (47)
9979-9062.

CLIC DO LEITOR

SÁBADO
CRÔNICA

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
CarlosHenrique

Schroeder, escritor
LuizCarlosAmorim,
escritoreeditor

PatríciaMoraes,
jornalista

KellyErdmann,
jornalista

Meu vício

Não
consigo passar um dia sem seus

goles matinais. Sem essa bebida, pa
rece que alguma coisa falta para que
aquele dia seja completo.

Dizem que faz mais de mil anos, numa

região chamada Abissínia,
hoje Etiópia, que um pas
tor observou que suas ca

bras quase não dormiam •.

quando comiam uns pe
quenos frutos vermelhos de
um arbusto. O pastor levou
amostras do fruto para um

monastério. Ali os monges
puseram para cozinhar.
Provaram à bebida, mas

não aprovaram. Então joga-
ram os grãos no fogo. O cheiro cativou suas

mentes e imaginações ...
Se os monges somente usaram o café

para ter mais tempo a rezar, quando os

árabes o descobriram, perderam a cabeça.
Seu cultivo tomou todas as terras férteis
da Península Arábica, dando popularidade,
compensado pela proibição muçulmana às
bebidas alcoólicas. O nome café vem do ára

be, kawa, quer dizer energi
zante. No século 15 os tur

cos dominam os árabes e

quase toda a Europa. Aí que
i
inventaram as cafeteiras.
Roubando mudas dos ára

bes, os europeus levaram

I o café a pontos distantes,
como a Java na Indonésia e

ao Brasil. Hoje o café é be
bido em todo o mundo. Na

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

• Cine Breithaupt 2
• Um Parto de Viagem (Dub) (14h, 15h50,
19h30, 21h20 - todos os dias) (17h40 -

seg, ter, qua, qui, sex)
• Megamente (Dub) (17h40 - sab, dom)

• Cine Breithaupt 3
• Juntos Pelo Acaso (Leg)
(19h, 21hl0 - todos os dias)

• Tropa de Elite 2 (Dub)
(14h20, 16h40 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)
(14h45, 17h45, 20h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, 21h40 - todos os

dias) (16h40 - sex) (19h20 - seg, ter, qua, qui)
• Megamente (Dub) (16h40, 19h20 - sab, dom)

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

NOVELAS

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade-das emissoras).

..ó descobrira
perderam a cãbeça�

escala mundial, o café é a

segunda bebida mais popular. A primeira
é o chá. Claro, como em tudo, o excesso de
café é prejudicial. Como disse o filósofo gre
go, Aristóteles: a virtude está no meio termo.

• Cine Garten 1
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)
(13h20, 16hl0, 19h, 21h50 - todos os dias)LANÇAMENTOS • Cine Garten 2
• Um Parto de Viagem (Dub) (13h50, 16h20,
18h50, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Muita Calma Nessa Hora (Dub)
(19hl0 - todos os dias)

• Tropa de Elite 2 (Dub)
(14hl0, 16h40, 21h40 - todos os dias)

ARAGUAIA

Mariquita implica com Estela ao falar sobre o

comprador da safra de girassol. Pimpinela se recu

sa a dar seu verdadeiro nome para Neca. Amélia

percebe o desconforto de Janaína à mesa e a

apoia. Neca tem uma crise de riso ao descobrir
o verdadeiro nome de Pimpinela. Estela entrega a

Sola no o contrato e o cheque pela venda da safra
de girassol. Neca combina com Glorinha ir à de

legacia para investigar um processo. Vitor conse

gue se levantar com dificuldade. Janaína destrata
Fred e não conta sobre a proposta de Max. Neca
encontra o processo de Pimpinela e consegue im

primi-Ia. Max ouve Amélia falando com a secretária
sobre Vitor e fica furioso com a aflição da esposa por
notícias. Na mata, uma cobra se aproxima de Vitor.

Pirâmide vermelha
Na obra "A Pirâmide Vermelha", os

irmãos earter e Sadie Kane vivem se

parados desde a morte da mãe. Sadie
é criada em Londres pelos avôs e Car
ter viaja o mundo como o pai, o Dr.Julius

Kane, um famoso egíptologísta. Levados
pelo pai ao Bristish Museum, os irmãos
descobrem que os deuses do Egito es

tão despertando. Para piorar, Set, o

deus mais cruel, tem vigiado os Kane. A
fim de detê-lo, os irmãos embarcam em

uma perigosa jornada em uma busca

que revelará a verdade sobre sua família
e sua ligação com uma ordem secreta
do tempo dos faraós.

• Cine Garten 4
• Senna (Dub) (14h20, 16h50, 19h20, 21h30

SaIt RIBEIRÃO DO TEMPO

Virgínia pede para Sônia ter calma, mas ela

afirma que a paciência delá já acabou. Ari conta a

Ajuricaba que agora é contra o resort. ° prefeito fin
ge que não está ouvindo os gritos de Sônia. Lincon

pergunta a André se ele começou a namorar a filha
de Ajuricaba para provocá-lo. André fica furioso. Lin
con tira duas fotos de André e vai embora. Depois de
transar com Nicolau, Karina pergunta o que ele quer
dela. Ele diz apenas que reservou um grande des
tino para ela. Diana fala para Arminda que um dos
sonhos mais bonitos que tem é o casamento dela
com Joca. Lincon vai até a redação, manda substi
tuírem a primeira página do jornal e explica a Lílian

que André está sendo vítima de uma injustiça. Bru
no e Célia comentam a felicidade que Karina está

esbanjando. Ela diz ainda que achou estranha a

forma como Érico morreu. Joca diz à Léia que curtiu

Antes de se tornar agente da

elA, Evelyn Salt prestou juramen
to de servir e honrar o seu país.
Ela colocará o seu juramento
em prática, quando um desertor
russo a acusa de ser uma espiã
russa. Salt foge, usando todas as

suas habilidades e anos de ex

periência como agente infiltrada

para conseguir escapar dos seus

inimigos, proteger o seu marido e

fugir dos seus colegas da elA.

- todos os. dias)

• Cine Garten 5
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)
(14h45, 17h45, 20h45 - todos os dias)

• Cine Garten 6 3D
• Jackass (Leg) (18h, 22h - todos os dias)
• A Lenda Dos Guardiões (Dub)
(14h - todos os dias)

• Jogos Mortais: O Final (Leg) (16h - sex, seg,
ter, qua, qui) (20h - todos os dias)

• Megamente (Dub) (16h, 18h - sab, dom)

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 3
• Senna (Dub) (14hl0, 16h20, 19h10, 21h20

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• RED (Leg) (21h40 - todos os dias)
• Um Parto de Viagem (Leg) (13h30, 15h30,
17h30, 19h30 - 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, 19h40, 22h - todos os dias)

com a cara de Nicolau. Sônia se arruma sem fazer
barulho e sai de casa. Rui avisa a Lincon que está
com o alvará de soltura de André.

11TI11

Jaqueline tira o disfarce e faz um escândalo.
Mabi conversa com Luti e sugere que eles visitem
Cecília. Ariclenes vê a Moda Brasil sendo recolhida
das bancas. Pedro se insinua para Camila. Desirée
aceita o convite para morar em Londres e Luísa
comemora. Júlia não simpatiza com Clotilde. Chico
se alia a Lourdes para deixar Nicole com ciúme.
Marta garante para Ariclenes que seu coração está
fechado para o amor. Dorinha estranha o interesse
de Yasmine pela vida de Desirée. Suzana e Gustavo

procuram Renato. Breno se desespera ao ver que
Thaísa levou uma cabra para casa. Jacques comu

nica à família que se casará com Clotilde. Julinho se

declara para Eduardo. Luísa tenta se aproximar de
Edgar. Gustavo chega à casa de Giancarlo.

PASSIONE
Valentina faz Kelly se sentir culpada. Melina fica

surpresa ao saber que Stela e Agnello são amantes.

Stela pede para Agnello não mentir para a polícia e para
Arthurzinho confirmar que eles estavam juntos na noite
do crime. Felícia conta para Candê que Gerson a deixou
sozinha com Fátima no parque de diversões. Diana fica

intrigada com o comentário de Gerson sobre Saulo ter
descoberto o seu segredo. Melina é agressiva com Laura

por causa de Mauro e Fred interrompe a discussão. Iotó
conta para Gemma sobre a acusação que Agnello está
sofrendo. Agnello vai à delegacia e muda o seu depoi
mento. Fred manda uma mensagem da Otabollnc. para
Mauro, retirando-o da presidência da metalúrgica.
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HORÓSCOPO
ÁRIES
A Lua ingressa em seu paraíso astral,
indicando que deve se dedicar a uma

atividade que traga mais alegria ao seu
cotidiano. Na vida afetiva, o seu entusiasmo

será visível. Diversões, jogos e coisas que se

relacionam ao lazer estarão em destaque.

TOURO
Cuidado com oscilações financeiras.
Você pode ter a sensação de que o

seu trabalho não está sendo devida

mente valorizado. Há sinal de maior intimidade
no relacionamento com seu par. Evite resmun

gar e ficar remoendo ressentimentos.

A Lua estimula o diálogo e a co

municação com as pessoas em

geral. É um bom dia para quem
trabalha com vendas e divulgação. Você

poderá receber uma declaração de amor

no decorrer do dia. Lembre-se de que pen
samento positivo atrai coisas boas.

CÂNCER
Estará sensível aos problemas
de casa. Há possibilidade de se

deparar com uma sensação de

desconforto aonde vive. No emprego, é
hora de buscar melhorias. Reivindique um

aumento! A Lua facilitará suas conquistas.

LEÃO
Tenha cuidado com intrigas, mal
entendidos e perda de informa

ções ou documentos. No campo
afetivo, haverá mais espontaneida

de, paixão e desejo. É hora de curtir sem

medo de ser feliz. Seja o que você é, inde
pendente de agradar os outros.

VIRGEM
Não convém contar com aquele

I
dinheiro que estão lhe devendo

'" .

,um/I. e vice-versa. A Lua pode tanto re-

primir os seus desejos, quanto au

mentar a tentação por um romance secre

to. É provável que o dia pareça nostálgico.

LIBRA

Poderá estar mais sensível às

exigências dos. outros. Sua auto

estima pode estar em baixa hoje.
Capriche mais no visual e não desa

nime. A fase é de ótima sintonia a dois. Apro
veite! Astral tranquilo, o ideal é ficar na sua.

ESCORPIÃO .

Não se deixe abater por �pa�a,
pessimismo ou desmotivação,
Vencendo as dificuldades é que

se conhece o próprio valor. O setor

afetivo pede cuidado especial com uma

decepção. Atenção ao lidar com assuntos

financeiros.

SAGITÁRIO
Problemas que você vinha tentando

adiar podem acabar transbordando.
Há momentos em que certas mu-

danças são necessárias e este é um

deles. Não conte com as coisas que você não
tem certeza de que vão acontecer.

CAPRICÓRNIO
A sua autoestima pode estar em

baixa, por isso capriche mais no

visual e não desanime. Sol e Lua

indicam que você pode estar mais

carente que o normal. Fique sozinho. Pro
cure ter alguns momentos para reavaliar

seus projetos e analisar suas finanças.

• Os seus interesses de trabalho po
dem bater de frente com as suas

necessidades afetivas. Talvez seja
preciso sacrificar uma das coisas para

que a outra cresça. Às vezes, você fica se exi

gindo demais e não percebe que tem limita

ções que precisam ser superadas.

A Lua indica que o trabalho de

rotina será altamente favorecido,
bem como suas relações com

pessoas de prestígio. Há indícios
de que a sua vida amorosa passe por uma

fase mais instável. Aceite com generosida
de tudo o que acontecer hoje.
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Ivete e Shakira
cantando juntas

Promete ser arrebatadora a passagem de Shaki
ra pelo Brasil, em 2011. Já se sabe que a canto

ra colombiana se apresentará no Rio, às vésperas
do Carnaval. Agora, segundo o jornal O Dia, além de
conferir os desfiles na Marquês de Sapucaí, a can

tora vai marcar presença em Salvador. A publicação
destaca que os agentes de Shakira organizam uma

participação dela no trio de Ivete Sangalo.

.

Zeca Pâgodinho
'

não'vai aQ'Carnaval
Os foliões não verão Zeca Pagodinho na

Passarela do Samba carioca no próximo Carna
val. O sambista disse que vai assistir aos desfi
les pela televisão. "Vou ficar em casa com meu

neto, assistindo pela tevê. A coluna não tá boa
e lá é uma confusão danada. Não consigo ver

escola nenhuma, acabo não curtindo. Esse ano
vou ver tudo da minha janela", disse.

/

Cláudia Rodrigues
sem trabalho na TV

Claudia Rodrigues não tem prazo para voltar ao tra

balho. Fora do ar desde 2009, quando fez algumas par
ticipações no Zorra Total, da Globo, com a personagem
Ofélia, a atriz está sem nenhum projeto em vista para re

tornar à televisão. A assessoria de imprensa de Claudia
disse que ela está de férias: "Ela está lendo algumas pe

ças, estudando algumas coisas, mas por enquanto não
tem nenhum projeto. Ela está descansando'.', afirmou.

DIVIRTA-SE

Cachorro farejador
Dois amigos conversando:
- Eu tenho um cachorro que é uma maravilha.

Saio de casa, minha mulher solta ele e duas horas

depois o bicho me encontra, onde eu estiver!
O amigo não fala uma palavra e, depois de um

breve silêncio, o dono do cachorro continua:
- Você precisa ver! O danado tem um faro que é

uma beleza! Sai de casa cheirando aqui, cheirando
ali e acaba me achando!

O amigo continua em silêncio. Então o dono do
cachorro não resiste:

- Pô, Gilmar! Eu falando do faro do meu cachorro
e você nem diz nada?

- Ué, vou dizer o quê?
- Ué, diz o que você acha!
- Ah, eu acho é que você devia tomar banho com

mais frequência!
1\-1 • I ! t . I I ,'I r � i' -I i

A temporada de apresenta
ções de astros internacionais no

Brasil continua forte. De acordo
com o jornal O Dia, a cantora
Rihanna é mais uma confirma
da a trazer seu show ao Brasil.
Em entrevista concedida à rádio
Hot 97, de Nova York, a própria _

Rihanna falou sobre o assunto.

"Pretendo finalizar a turnê Last
Girls on Earth na Austrália e de

pois na Ásia e no Brasil", disse.

Amyquer
um macaco

Rihanna
faráshow
no Brasil no
próximo ano

Amy Winehouse está de férias na ilha de Barbados e fez amizade com um

macaquinho arteiro local. Agora a artista está tão apaixonada pelo bichinho

que está procurando uma forma para levá-lo para o Reino Unido com ela. A

cantora pediu a um assessor da sua gravadora que buscasse informação
sobre como poderia viajar com o macaco, e como obter a autorização para
tirá-lo de Barbados.

Valentina vai
sair da cadeia

Os dias de sofrimento e humilhação na cadeia

para Valentina vão acabar em Passione. Pelo menos

por enquanto. A dona. da pensão ganha a liberdade
condicional graças à compaixão de Kelly. A netinha fi
cou com remorso e com pena ao ver a avó na prisão
e pediu para que Totó arrumasse um bom advogado
para tirar ela da cadeia. Ao voltar para casa, Valentina
é vaiada pela vizinhança, que lhe joga ovos e tomates.

"Voltei sim! É isso mesmo! Cambada!", ela enfrenta.

SUDOKU

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

.

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

quadrado de 3:x3.

AN'IVERSARIAN�ES
26/11
Amir R. Pezzato

Anderson A. Da Costa

Darci Basegio
Delse WaltrieHk
Dinora Má'rlske
Edioei Stahelih

,[,I 'o' ... I

Edso'ríE. André

Elmir Maas
J: E�:i M.da Luz
Fernando Gustzãki

Gerson Aíbano
Gitbeho Steinge
Gr�ziela Bankhardt
Graziel-edos Santos
lan Depine
landara da R. Amaral

Id� Z ..Steinert
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Moa Gonçalves_...............JiC..:___--

Na contramão

Enquanto
na "cidade maravilhosa" Rio de Janeiro é arrastão,

por aqui é assalto à luz do dia. A rua que hoje é considerada a

preferida é a MaxWilhem, pois mais um nome da social press
ficou sob amira de revólveres, sem bolsa, lenço, documentos

- e dinheiro! Um detalhe importante: os bandidos estavam mais para
modelos de passarela, tamanha a elegância. Tipo, acima de qualquer
suspeita. O negócio tá ficando feio.

Guaraná
Falta pouquinho para chegar

lá. Tropa de Elite 2 já atingiu 10
milhões de expectadores e é o

filme nacional mais visto dos úl
timos anos. A expectativa da pro
dução é ultrapassar dos 10.700

espectadores, a marca de Dona
Flor e Seus Dois Maridos, o filme
brasileiro mais visto de todos os

tempos. Claro, há controvérsias,
a platéia é grande porque esca

pou da pirataria. Não é?

Anti-fumo
Com a Lei anti-fumo os bares

com ambientes cobertos e fecha
dos estão se esvaziando. Amaio
ria não estava adaptada para a

nova norma. Conseqüência: O
dono da casa perde o cliente e o

funcionário o emprego. É o que
se escuta dos proprietários de
estabelecimentos. Até tudo se

encaixar, muita água vai rolar de
baixo da ponte. Seguindo o mote:

Quem viver verá!

Alamanda
A descolada Jordana, da loja Alamanda, no Shopping Breithaupt,

será hostes no dia de hoje, a partir das 14 horas, com a 3° Tarde da

Champanhe, com muito doces. As mulheres antenadas do pedaço,
certamente farão fila para prestigiá-la. Cheers!

NAS RODAS,
• Aproveitarão o final de semana
na Praia Mole, o sintonizado
casal Marcinho e Raquel Franco
Pinto. Eles vão descansar só os

dois na casa da filha Silvinha e

Marcos Brito. Verdadeiro relax
no paraíso do litoral catarinense.

• E a baladeiraMarina Passos, _

segue para Itapema.Vai curtir
tudo que tem direito. A bela
vai também dar um role em
Balneário Camboriú, onde tem
várias amigas. Quem pode, pode!
• Claro, e por lá também está o

pegador Rogério Heller (Negão),
que não perde tempo e estará lá,
como sempre. Beijando
muiito! Haja fôlego!

Onde comer bem
em Jaraguá

No restaurante Típico da
Malwee. Melhor impossível.

Ricardo da Costa e Daniela
de Souza ainda recebendo
cumprimentos dos amigos

. peles.dois anos de muito love

Jussara Menel, que faz pose
para coluna, em Buenos
Aires, faz festa bem nesta
sexta-feira com a idade nova

"
Diante de uma larga

frente de batalha, procure o
ponto mais fraco e, ali, ataque

com a sua maior força.
#íJilÓ��[MO

"

Leitor fiel
A leitora fiel é a Franciele

Meneghelli. Ela é outra querida
que acompanha a coluna todos

os dias. Valeu mesmo!

Mudar pra quê?
A possibilidade de Lia Tironi

deixar a Secretaria de Desenvol
vimento Regional é comentário
constante nas rodas de políticas.
Todos acham que Tironi fez um
excelente trabalho frente à pasta
e deveria permanecer no cargo.
Como diz o velho ditado: Time

que está ganhando não se mexe.

Vai decorar a sua mesa com
estilo e qualidade no natal?

A Casa & Cia' Presentes está com toda linha em sobremesas, sa
ladeiras e taças pra você fazer bonito. Dê um rasante na loja na Rua
CeI ProcópioG. Oliveira, 1232, bem pertinho daVerdureira da Raquel.

Health Gred
Tem novidade na pra-

. ça. A Health cred está au
xiliando eles e elas que
almejam dar uma repagi
nada no visual, realizar o
parto, cirurgias oftalmo

lógicas ou internações
não cobertas pelo plano
de saúde, entre outros

procedimentos médicos.
Uma boa!Vale conferir!

• JoséAugusto Demarchi,
Presidente do Amizade,
no sábado, a partir das 11

,

horas, arma na Recreativa
dq \1ercaqo ,�izade�, festa
"daquelas para equiQe e' I

,

parceiros tia sociedade.

• No domingo, todos os

caminhos levam para o

ParqueMunicipal de Eventos.
Pois é lá que acontece o 2°
)Car Fest Shõw. Esse ano terá ,

carros'méditós, as modelos
do lava car e a DJ Cah Silveira
serão uma'das atrações a

parte. Ingressos: eles R$ 10,00,
elas free. Vai perder?

• Sempre é bom dar uma
'conferida na coluna do Osni

j
..

,

.s:

O casal Alvaro e S�lete
Künel festejanc:lo com multa
fidalguia os 30 anos do
Restaurante Os Compadres,
anexo ao Baependi

Dica de hoje
Curtir as delícias
da Zum Schlauch.

/

• Pois é, pelo meu fio
vermelho fiquei sabendo
que um p�of.issio

y

"b�ral,
. epQis de algum e

,. ..6
.

<, casado - e com duas mulheres
em tempos diferentes,
resolveu sair do armário.
Está solteiro e ensaia.entrar
ná turma colorida ... muito
.diseretamente, pois vai ser
um verdadeiro buxíxo caso a

tradicional família souber. Em
Jaraguá tudo se sabe!

• Quem não sabe nada tem
de acreditar em tudo. PabIo
Neruda.
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TAXA

Desemp OnoBiasi)
mia 6,1% emoutubro
Ocupados nas principais regiões somaram 22,345 milhões
RIO DE JANEIRO

A taxa de desemprego
apurada pelo IBGE ficou
em 6,1% em outubro, ante
6,2% em setembro.

giões pesquisadas somou 22,345 mi- mês do ano anterior, desde junho de
lhões de pessoas em outubro de 2010, 2006, segundo destacou o gerente da
com variação positiva de 0,3% ante pesquisa mensal de emprego, Cimar
setembro e aumento de 3,9% ante Azeredo. Em outubro, o rendimento
outubro do ano passado. médio real da população ocupada nas

Já o número de desocupados (sem seis principais regiões metropolitanastrabalho e procurando emprego) che- do país ficou em R$1.515,40.
gou a 1,444 milhão, com queda de 2,4% Segundo Azeredo, o maior au
ante setembro e recuo de 17,6% com- mento da renda registrado em 52
parativamente a outubro de 2009. meses reflete a inflação sob controle

O rendimentomédio real dos traba- e, sobretudo, o aumento do salário
lhadores registrou variação positiva de . mínimo.
0,3% em outubro ante setembro e alta Na média de janeiro a outubro de
de 6,5% na comparação com outubro 2010, o rendimento médio real ficou
do ano passado, a maior variação na em R$ 1.461,92, acima do mesmo perenda apurada pelo IBGE, ante igual ríodo do ano passado (R$ 1.414,77).

.._ egundo informações do Insti

..�
tuto Brasileiro de Geografia e

Estatística divulgadas ontem,
...." a taxa de desemprego de outu
bro é amenormensal da série históri
ca, nas seis principais regiões metro
politanas do país.

O número de ocupados nessas re-

DIVULGAÇÃO

Taxa de desemprego de outubro é a menor mensal da série de pesquisas do IBGE

VARIAÇÃO DESDE O INíCIO DO ANO É A MAIOR ENTRE 70 PAíSES

Crescem as importações no Brasil
(Organização Mundial do Comércio).

A comparação entre o que o Brasil
importou em dezembro de 2009 e se

tembro deste ano mostra um aumen
to das importações de 46%. Em qual
quer outra comparação entre 2009 e

2010, o Brasil também lidera em ex

pansão de importações.
O real valorizado e o crescimento

do mercado doméstico são os prin
cipais motivos do fenômeno. No -fim
de dezembro do ano passado, o Brasil
importava US$ 12,B bilhões. Em se

tembro de 2010, esse volume já che
gava a US$ 18,7 bilhões. Em outubro,
o volume chegou a cair um pouco,
mas nada que tenha modificado a

trajetória.

GENEBRA
A invasão de importados no Bra-

.

sil bate todos os recordes. Segundo
dados oficiais de 70 governos, o país
está sofrendo a maior expansão de
importações em 2010 entre todos os

membros do G-20 e entre todas as

economias do mundo que tiveram
seus dados compilados pela OMC

Nacional 17
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o ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, falou
ontem sobre as ações no

combate à dengue no país.

"
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no Norte e Nordeste. Na região
Sudeste, o foco está na casa das

pessoas. Tudo isso junto, integra
do, falta de acesso à água, falta de
informação, de educação e falta
de saneamento, auxilia na proli
feração da doença", disse.

Além de aumento do número
de mortes, o ministério também

registrou este ano um acréscimo
no número de notificações da

doença, que aumentou mais de
90% no mesmo período. Em todo
o ano de 2009, foram notificados
489.819 casos e, neste ano, mais
de 936 mil. Ao todo, 70% dos ca

sos notificados estão concentra

dos em seis Estados: São Paulo,
, Acre, 'Minas Gerais, Rondônia,
Mato Grosso do Sul e Goiás.

Para tentar mobilizar a po
pulação e as autoridades, o mi
nistério lançou uma campanha
de publicidade mais intensa, e o

próprio ministro tem percorrido
os Estados para ajudar a divulgar
as formas de prevenção. "Estou
voando mais que o mosquito da

dengue", brincou.

PREVISÃO DO TEMPO

Temporão
afirmou que a

proliferação das larvas
, do mosquito transmis

sor da dengue está dire
tamente relacionada à falta de
saneamento e à falta de infor

mação. Segundo ele, o número
de mortes provocadas pela den
gue aumentou 89,7% neste ano

(entre janeiro e 16 de outubro)
em relação a todo o ano passa
do, Em 2009, foram registradas
312 mortes, e 592 entre janeiro
e 16 de outubro deste ano.

"Dengue tem a ver com ha

bitação precária, falta de acesso

à água. Cidade suja é cidade que
vai ter surto de dengue. Cidade
em que as pessoas não têm aces

so à água, as pessoas precisam
estocar água, e ao não vedar os

\recipientes, isso se torna foco do

mosquito. Isso acontece muito

W/��� �j� I/� f 1$,:: f�,,;� It,;;:�m �� �,� rln t: n� Q/j,,,W'

w.:: 1"'111 �""� � � '� I $�t: %"JU � � �J �'I"�"

O dia permanece com

muitas nuvens e chuva
isolada, especialmente na

madrugada e no final do
dia. Temperatura elevada.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17°C
MÁX:·26°G

SÁBADO

�::�;� Ô
DOMINGO
MíN:16°C ...�
MÁX:31°C �
SEGUNDA

Mí�:17°C' �
MAX:28°C �

F� n/� DE Sf]V�ANJ"

Sol, nuvens e

chuva em se

DIVULGAÇÃO

Estou voando
mais que o mosquito

da dengue.
JOSÊ. GOMES TEMPORÃO,
MINISTRO DA SAODE,

."

, . ,

.'

.. "

.
" .,Possibilidade

de surto'
Segundo o ministério, 15 ci

dades do país correm o risco de

passar por um surto de dengue
nos próximos meses, sendo duas

capitais: Porto Velho (RO) e Rio
Branco (AC). Em outras 123 ci
dades do país, o ministério de
tectou situação de alerta para a

doença, segundo o ministro da
Saúde. Participaram do levanta
mento 417 cidades.

.

Temporão afirmou que a

proliferação do mosquito está
. diretamente relacionada à falta
de saneamento e informação

/'

",

'�II
.iii'

TEN[lÊNC�A
Semana com

o fim de semana terá a pre-

tem�l·nStáuelsença do sol e nuvens em todo o
,.V'

Estado. No sábado à noite, a ins- .' A próxima s ana seráde tempo ins-
tabilidade aumenta no Planalto, tável e pancada e uva. Na segunda-
Alto Vale, Grande Florianópolis e

" feira, a chuva.ocorre.no Planalto Sul e Li

Litoral, favorecendo chuva isola -

'

'

'toral.Sul e trovoadas a partir da tarde nas

da. O domingo começa com sol
.

demaisregiões. Temperatura elevada com
entre nuvens e pancadas de chu- sensação.de ar abafado, Há condições de

,

va no período da tarde. tempo mais firme de 2 a 4 de dezembro.

�60d
Ensolarado Parcialmenta rlublado Instável

�fublado

--
TI'()voadaGhuvoso
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Mercado Regional

Lourival Karsten
Histórias ·de sucesso

ADVB/SC realizou ontem em Iara
'. guá do Sul o lançamento do DVD
-- Desafios SC -- Histórias de Sucesso

no Mundo dos Negócios. Um-do- ,.;

cumentário que narra, através de grandes
, personalidades, a evolução do marketing ca-

o mercado gostou
o anúncio dos novos integrantes do

setor econômico do governo Dilma Rousseff
e a promessa de que o Banco Central terá
"autonomia total" foram muito bem recebi
dos pelo mercado e a Bolsa de Valores subiu
2,47% por conta disso e outras notícias posi
tivas de quarta-feira. Guido Mantega sinal
izou um ano de corte de gastos e garantiu
que o momento não é de aumentos para o

funcionalismo e pirotecnias com o salário
mínimo. Tomara que essa disposição para
cortar custos da máquina estatal seja real
mente posta em prática.

Startups
Este termo designa as empresas

iniciantes, em especial as de base tec

nológica que normalmente surgem a

partir de uma ideia e não de um produ
to como grande parte das empresas.
Quando se parte de uma ideia, são
necessários diversos cuidados, pois,
uma ideia, além de não gerar nenhuma
renda no curto prazo, exige a produção
daquilo que se pretende vender. Hoje é
mais comum a criação de startups na

área de informática, pois, neste caso,
é possível desenvolver uma ideia com

pouca necessidade de uma base física de
produção. É esse tipo de empresa inova
dora o fermento essencial em uma eco

nomia amadurecida. Como os superdot
ados, são poucas, mas têm um grande
potencial para fazer a diferença.

Design estratégico
As melhorias dos produtos que che

gam ao mercado e a geração de empregos
podem estar associadas à adoção do de
sign como estratégia competitiva. É um

modelo proposto pelo instituto PoILDe
sign, de Milão na Itália, que está sendo
implantado em uma empresa .de Caça
dor, no meio Oeste de Santa Catarina.
A iniciativa é fruto- de uma parceria entre o

Senai e o Polí.Design. É um projeto que pode
ser estendido a outras empresas do Estado e

do país. Uma das bases do modelo é a capa
cidade de atuar de maneira cooperativa.

LOTERIA

tarínenses nos últimos 30 anos.
O documentarío vem para mostrar que o

Estado possuiummodelo econômico original,
com pólos regionais bem equilibrados. ODVD .

conta, ainda, coro um-documentário sobrea
trajetória daADVB/SC, além de depoimentos

extras e uma seleção de 15 filmes publicitários
realizados dos anos 1970 ao inicio doséculo 21.

Dentro dos depoimentos de empresári
os catarinenses destacamos os daDécio da
Silva (Weg), Leonardo Fausto Zipf (Duas
Rodas) eVicente Donini (Marisol ). '

"

.

Economia 19

Wizard adquire Vázigi
O grupo Multi, mais conhecido pelas

escolasWizard, já era amaior franqueadora
do Brasil e acaba de ficar ainda maior com
a incorporação da rede YázigL Embora o

maior foco do grupo seja no segmento de
ensino de idiomas, uma das redes man

tidas pelo grupo é a Microlins, na área de
informática entre outras. O grupo também

segue firme na sua internacionalização.
Charles Martins iniciou o negócio de

pois de um período morando nos EUA,
dando aulas de inglês em sua própria casa

e agora conta com um investimento de R$
200 milhões do Itaú para alavancar ainda
mais o crescimento da rede que já atende a

mais de 1,4 milhão de alunos.

',., . .
.

aZlgl

Turismo em

Jaraguá
As opções que estão sendo

disponibilizadas para as pessoas
que desejam conheceros encan
tos de nossa terra dividem-se em

quatro rotas que são:
Rota alemã, Rota Húngara,

Rota Italiana e Jaraguá do Sull
Malwee. Cada uma das rotas ét
nicas permite não só a visita de

lugares típicos das diferentes
etnias como também a degusta
ção de pratos típicos da mesma

e a rota que passa por lugares
históricos e locais para compras
no centro da cidade e também
abrange a visita ao Parque Mal
wee. São ótimas opções para um
dia muito agradável.

W/ZARD
Marcas

catarinenses
As marcas catarinenses BGO

e Miss Masy (Blumenau/SC)
estão confirmadas para desfi
larem suas novidades nas pas
sarelas do 2° NH Fashion Day,
evento de moda que ocorre na

cidade gaúcha de Novo Ham

burgo hoje. Pela segunda vez

no evento, as marcas estarão

expondo o melhor das suas

coleções para o inverno 2011.
Se não bastasse, o galã global
GuilhermeWinter será o grande
astro do desfile da BGO.

27 - 28 - 42 - 44 - 53
54 - 57 - 59 - 61 - 63
65 - 74 - 78 - 79 - 80
83 - 86 - 87 - 95 - 96

INDICADORES

2S.NOVEMBRO.2D10

" CÂMBIO' 'COMBllA 'VE'NDA,,: VAR.'Transporte de etanol
. .

A adesão da Petrobrás à associação formada porCa
margo Correa, Copersucar, Cosan, Odebrecht e Uniduto
resulta em um projeto único de transporte e armaze

namento de etanol. Esta nova empresa deverá propor
cionar significativas reduções de custo no transporte e

armazenamento do combustível. '''.�, ";.

• "�Of
"

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1;7200
�,.. ,;)iii., ,u, , �,UIOH:II ilii!. ;.�i�m. i Iil.!f.if�

DÓLAR TURISMO (EM R$)
1,7220

Sup,erávit primário
A caRi��ação da Petrobrás levou para o pagamento do serviço.da dívidae

"

ô governo a registrar o maior superávit o mesmo nos últimos meses estava sendo
primário "tia "liistôrta 00 país'quê cHegou teleg�ao a uni segundo plano na certe
.este ano a2,1�% d�lPIB. Lembrando.que, za de que a capitalização da estatal. do
o superávit primário é a fonte de recursos petróleo poderia corrigir as distorções.,

'N
" ti'

�

Brandilí em Otacnio Gosta
A Brandili instalada em Ipiúna inaugurou ontem sua

primeira filial que ocupa área construída de 1.200 m- em
Otacílio Costa, no planalto catarinense. Essa unidade de
verá empregar 150 costureiras e a expectativa é produzir
300 mil peças/mês, o que significará um incremento de
19% na produção total da empresa. Nos últimos cinco
anos, a empresamanteve um crescimento de 25% ao ano.

05 - 29 '- 35 - 58 - 62

03 - 05 - 19 - 24 - 30 - 35

1"'-,

, Irlanda anuncia ajustes·
As autoridades irlandesas. anunciaram um

drástico plano de ajuste que deverá economizar
15 bilhões de euros nos próximos quatro anos,
com cortes. d�salá��os �. pesspal. . I

>
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linha de Fundo,

Julimar Pivatto
* MALWEE

,

E hoje!
Ilepois

daADJ confirmar o
fim da parceria (veja na

página 21), chegou a vez

do pronunciamento ofi
cial da Malwee Malhas, que deve
ser feito hoje. Não foi fácil para

'

o torcedor conviver com boatos

por todos os lados, na expecta
tiva para ver o que realmente
iria acontecer. Apesar de todos
saberem que a manutenção da

equipe era praticamente impos
sível, existia aquela ponta de es

perança de que haveria alguma
reviravolta de última hora, espe-

- cialmente depois da linda festa
na última terça-feira.

ANIVERSARIANTES

• �BE"'t..,,��
GKS BElCHATÓW
(33 ANOS) - Quinto
colocado na primeira

divisão polonesa 2010/11.

SC TABIRA (72 ANOS) -

Clube pernambucano
que hoje disputa só

competições amadoras.

8SS
lDU LOJA (21 ANOS) - AD CABENSE (15 ANOS) -

Líder da Série B Terminou em quinto lugar
do campeonato no último clllTlpeonato
equatoriano. pernambucano.

ATLETISMO 1 " Ivanildo de Souza
Pintomanda notícias quentinhas
de Santiago no Chile. Ele já
conquistou duasmedalhas de
ouro no Sul-AmericanoMaster.

julimar@ocorreiodopovo.comJi]' ,

Parcerias futuras
Não dá para negar que, se alguém assumir o futsal agora, terá

uma grande responsabilidade. Afinal, pegará embalada a equi
pe mais vitoriosa do futsal brasileiro. Em outras oportunidades,
quando Perdigão, em Santa Catarina, e Enxuta, no Rio Grande do

Sul, deixaram o esporte, o time simplesmente acabou. Por isso
não será fácil para a diretoria da ADJ achar empresas interessa
das. Mas, se elas entrarem, o torcedor terá de ter consciência que
tudo recomeçará praticamente do zero e que não vai ser em um

estalar de dedos que se montará mais uma equipe competitiva.
Nossa torcida é para que.Iaraguá do Sul continue na Liga Futsal,
com projeto sério e que tenha perspectivas de crescimento .

•

ATLETISMO 3 •Outro que
ganhoumedalha de ouro por
lá foi Olavo Reali, que venceu
o lançamento demartelo para

,
atletas entre 40 �44 '0&.

ii

111.1

CAMPEÃO.Xande, ex-jogador
daMalwee, conquistou o '

primeiro título como treinador,
comandando o time de Rio do Sul
naPrimejraDivisão do Estaduàl.

, ,

" 'I""

AT�algMQ1; Competindo na
categoria 50/55 anos, ele venceu
as provas do 100m com barreira
e do salto em distância. E espera
ganhar o salto triplo, no sábado.

U-L ......�V'hão
conseguiu diminuir o tempo nos
100m com barreiras por causa de
um problemamuscular. Mesmo
assim, aprovou o resultado.

,

,I'" '.
•NaDivisão EspeCl ,

garotos do sub-zü representaram
o time principal e perderam. Hoje
precisam vencer em Blumenau

para seguir na competição.

_4;

,Manifestação
Ontem à noite, torcedores re

solveram se r�nir na Praça Ân
gelo, Piazera pà�m último

ato, tentar sensibilizar os atuais

patrocinadores de continuarem
no futsal. Ou até para mostrar

aos empresários da cidade que
o público vai continuar apoian
do o time, independente da 10-

gomarca que ele ostentar. A in

tenção desses apaixonados é a

melhor possível.

BRASILEIRO DE SELEÇÕES
Catarinenses
classificados

para semítínal
Jaraguá do Sul está representada
com os atletas Rafinha eVinícius
JARAGUÁ DO SUL

OS atletas Ratinha e

Vinícius estão fazendo
bonito no Campeonato
Brasileiro de Basquete.

seleção catarinense passará de
fase de forma invicta. A equipe
venceu na estreia o Paraná por 73
x 39 e superou o Pará no segundo
jogo por 102 x 39. Nesta primeira
fase as seleções jogaram entre si
dentro das chaves, os dois primei
ros de cada grupo passam para a

semifinal, disputada em cruza

mento olímpico.
Esta é a segunda vez que os

garotos participam da competi
ção e em 2008 terminaram com o

vice-campeonato. Apesar da pouca
idade, apenas 17 anos, Rafinha eVi
nícius têm um currículo invejável:
campeão estadual infantil (2006),
vice-campeãomirim estadual (2006
e 2007), vice-campeão Brasileiro

(2008) e vice-campeão estadual ju
venil no ano passado.

[]
garotos jaraguaenses estão
a seleção catarinense sub-
7 que disputa o campeona
o nacional em Santa Maria

(RS). Na última quarta-feira a equi
pe derrotou Mato Grosso por 106 x
44 e se garantiu na segunda fase da

disputa. Na noite de ontem os garo
tos apenas decidiam a liderança do
Grupo B com Rio de Janeiro, mas a

partida não tinha encerrado até o

fechamento da edição.
Se ganhar do time carioca, a

DIVULGAÇÃO

Rafinha e Vinícius estão em Santa Maria representando Santa Catarina
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iIf

aarea

Henrique.
Porto

Todo
carnaval tem
seu tim ...

oje falo na condição de especialista em

marketing esportivo. Entendo a comoção
que secriou ria cidade em torno da pos
sível retirada do patrocínio da Malwee à

equipe de futsal mantida pela ADJ, mas a empresa já
havia eticamente anunciado no início do ano suas in-

",

tenções, através, de uma 'carta aberta à comunidade.
Só não entendeu quem não quis! No texto, Guilherme
Weege afirmava que a continuação ou não do patro
cínio a partir de 2012 dependeria de questões estra

tégicas internas.
Mas o que seriam essas questões estratégicas in

ternas? Simples, todo empresário investe em algum
negócio esperando retorno. Quando alcança este re

torno, avalia se vale a pena'continuar investindo ou

procura novos negócios para investir. Ou seja, são ci
clos. O ciclo daMalwee Malhas com o futsal jaragua
ense já dura dez anos e neste período a empresa ga
nhoumuito. Divulgou sua imagem por todo o Brasil e
até mesmo no mundo, principalmente através das fi
rulas do craque Falcão, estrategicamente contratado
para ser o showman e o garoto-propaganda do proje-

.

to. Com isso, alavancou sua produção, potencializou
suas vendas e acumulou lucros.

É bem verdade que não foi só o futsal responsável
por este crescimento da empresa, mas é inegável a
sua influência. O que acontece nestemomento é que
a empresa já alcançou todos os objetivos planejados
com o patrocínio à modalidade e está analisando o

quanto vale a pena continuar com o investimento,
que é alto. Estudam se encerram um ciclo ou iniciam
outro.Vários fatores influenciam nesta decisão, como
as perspectivas econômicas para os próximos anos, o
impacto social da retirada do patrocínio, a análise de
outras modalidades de patrocínio mais atrativas no

momento, o montante a .ser ínvestido para a manu

tenção projeto (em alto nível), os planos de cresci
mento da empresa, entre outros.

Mas uma coisa é certa: independente de qual for
a decisão da empresa, ela foi/será tomada commuito
embasamento e não vai ser a comoção popular que
irá demover a famíliaWeege desta ideia. Eles mere
cem sim,,9 respeito e a gratidã<? de todas as pesso�s
que' torceram pelo sucesso do projeto, que "c0P:le
moraram seus gols, dribles e títulos, mas não têm a

mínima obrigação de manter o patrocínio por toda
a vida. Sendo curto e grosso, o dinheiro é deles e eles
investem onde melhor lhe convier, assim como nós
definimos qual o melhor destino para o nosso min

guado dinheirinho. Historicamente foi assim com

Tigre, Perdigão, Enxuta, Impacel, John Deere/Sumov
entre tantas - só citando o futsal - e um dia seria
também com a Malwee. Essa é a lei do mercado, o

mesmo mercado que abre as possibilidades para um
novo ciclo a partir de 2011, possivelmente com novos

patrocinadores.

Esporte 21

torioso. "A gente sabe do alto nível
de exigência da população de Ia
raguá e se fizer um time mediano
não vai ter sucesso", explicou.

Apesar de não apontar o mo
tivo do fim do patrocínio (que
deve ser revelado no comunica
do de hoje) Cacá criticou a falta
de apoio do poder público. "É o

único time que paga para jogar
em casa (aluguel da Arena). A

Prefeitura até repassa, mas quan
do chegava na Câmara, sempre
era um drama. Seria o mínimo

que poderiam fazer. A Câmara
deveria estar na frente e apoian
do o futsal", alfinetou.

Malwee Malhas enviará comunicado namanhã de hoje
JARAGUÁ DO SUL

Infelizmente tudo o que o

torcedor da Malwee/Cimed
temia será concretizado na

manhã de h�je.

Enquanto
você lê esta re

portagem, a Malwee Ma
lhas estará enviando um

.

comunicado à imprensa
sobre o encerramento da parce
ria entre a empresa e o melhor
time de futsal de todos os tem -

'

poso Quem confirmou o teor do
comunicado foi o diretor de fut
sal da ADJ (Associação dos Ami

gos do Esporte Amador), Cacá

Pavanello, ontem. "O pronuncia-

menta vai ser o encerramento da

parceria. Gostaria de agradecer
ao Martin, Guilherme, Laurita e

Wander Weege pela parceria de

anos", declarou.
Quando perguntado sobre o

"plano b" da ADJ, Cacá respon
deu: "vai ficar como está". "Ia
raguá do Sul encerrou o' ciclo.
Tentamos com outras empre
sas, mas ninguém se mostrou

receptivo. Tentamos o projeto'
do Sesi que está bem encami

nhado, mas não adianta a par
ceria do Sesi se não tem com

plemento'" admitiu.
De acordo com Cacá, entre as

dificuldades de conseguir uma

parceira substituta está a respon
sabilidade de tocar um projeto vi-

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

-

; .....

Na última terça-feira, a festa da arquibancada sensibilizou todo mundo, inclusive atletas e comissão técnica

ASSESSORIA DIZ QUE FUTURO DO CRAQUE DEPENDE DO ANÚNCIO DO PATROCINADOR

Site de Falcão admite saída
Apesar de Falcão aguardar o

posicionamento da Malwee, on
tem à tarde, o site do craque já
trazia a notícia de que ele está
fechado com Santos. Com o títu
lo "Muito emocionado, Falcão se

despede do Jaraguá em final da

Liga Futsa12010" a página trouxe

pouca informação e apenas um

vídeo de uma entrevista do cra

que para a Rede Globo.
A reportagem do Jornal O

Correio do Povo entrou em con

tato com a assessoria de impren
sa do jogador que não confirmou
a informação e disse que existe

sim a negociaçao com o time

paulista, porém, só será confir
mada após o comunicado do fim
da parceria. Com o fato concre

tizado, outros jogadores e parte
da comissão técnica da Malwee
também devem firmar contrato
com o Santos.
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De Jaraguá do Sul
para o Santos FC
Dieguinho é uma das apostas do empresário Falcão'
JARAGUÁ DO SUL

Parece que não é apenas
Falcão que' estará no

Santos em 2011. Ele
levará junto uma de suas

promessas.

há algum tempo pelo clube.
Segundo o professor, Diegui

nho tem muito futuro pela frente,
já que possui urna característica

que pouco da idade dele tem: per
sonalidade. "Ele émuito habilidoso,
tembom chute, passabem, tem urn

bom porte físico e joga com cora

gem', declarou Rodrigues.
Há dois anos um olheiro do

clube paulista veio para Santa
Catarina assistir a um jogo do

Campeonato Sul-Americano de

Futsal, no qual o garoto parti
cipou e se encantou com a ha
bilidade de Dieguinho. Meses

depois o meia fez testes na Vila

Belmiro e foi aprovado, mas não
ficou na cidade por causa da

pouca idade (tinha apenas nove

anos). "Vamos fazer um trabalho
com bastante acompanhamen
to, temos duas pessoas cuidando
dele lá e a família está se progra
mando para, ao menos uma vez

por mês, poder visitá-lo", infor
mou o treinador.

Se ele vaimesmo ser um gran
de jogador de futebol? Isso só o

futuro poderá responder. "Por

enquanto ele é uma promessa.
Tem várias situações no futebol.
Mas estar em um clube grande já
é grande coisa", acredità.

O
aluno do CT Falcão 12 de

Iaraguá do Sul, Ângelo
Diego Passamani, 12 anos',
passou no teste para o

time mirim do Peixe e já está na
Vila Belmiro. O técnico Eduardo

Rodrigues confirmou o acerto do

garoto, que vinha sendo sondado

DIVULGAÇÃO

Dieguinho é atleta formado pelo CT Falcão 12 e vinha sendo sondado pelo Santos há mais de dois anos

,

CONCORRA A CAMISA DO
,.,

CAMPEAO BRASILEIRO 2010

o Correio do Povo e o Maluta Calçados e

Esportes dão para você

�ma
camisa oficial

do campeão brasl iro 2010 ..
Para isso, precisa ser bom de palp' -e-e- responder à
s.eguinte pergunta: quem serão os quatro primeiros

colocados do Brasileirão 2010?

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

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

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

Conrnebol divulga grupos
da libertadores de 2011

ASSUNÇÃO
Os dois primeiros colocados

do Brasileirão não terão vida fá
cil na Libertadores de 2011. De
acordo com sorteio realizado on
tem pela Conmebol, em Assun

ção, no Paraguai, ambos caíram
em grupos bem complicados na

próxima edição. Enquanto isso,
Santos e Inter não devem ter pro
blemas para garantir a classifica
ção para as oitavas de final.

O Brasil terá dois represen
tantes na primeira fase da Liber

tadores' quando seis confrontos
eliminatórios definem mais seis
classificados. O terceiro colocado
do Brasileirão (hoje é o Cruzeiro)
duela com urn time colombiano,
enquanto o "Brasil 6", que pode
ser o Goiás ou o quarto coloca
do no Brasileirão (atualmente,
o Grêmio), jogará contra o es-

treante Liverpool, do Uruguai.

EDITALDE INTIMAÇÃO REPÚBUCA FEDERATIVADOBRASIL
ESTADODE SANTACATARINA Tabelionato do Mnnicípio eComarca

de Jaraguá do Sul- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589 ·Telefone: (47)
3273-2390 • Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00hTabelionato 6riesbach

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMACÃO DE PROTESTO Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97,
cl c o artigo 995 do código de No�mas da CGJ ISC, para a devida ciência ao responsável, segue a rela

ção de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis,
a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por

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

Apontamento: 162760/2010 Sacado: ADElAIDE FREY Endereço: R CORONEL PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 13 -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor:WORLD COMPANYBRASIL r E E LTDA Portador: - Espécie: DMI - W

Titulo: 000167/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 216,67 - Vencimento: 051ll/20[Q

Apontamento: 162908/2010 Sacado: COM REPRES DE MAQS BOA COSTURA LTDA Endereço: RUA JOSE THEODORO
RIBEIRO 2627 - jARAGUA DO SUL - CEP: Credor: EDULEYMETALURGlCA E SERVICOS LTDA Portador: - Espécie:
DM! - N'Titulo: 64 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 390,00 - Vencimento: 13/ll/20l0

Apontamento: 162914/2010 Sacado: ELMO FISCHER Endereço: R. JOSE PlCOLLI 450 - JARAGUADO SUL - CEP: 89254-
350 Credor: GRATIOFAC FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA Portador: STEINHAUS MARMORES Espécie:
DM! - N'Titulo: 268-19 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.200,00 - Vencimento: 13/ll/201O

Apontamento: 162655/2010 Sacado: JANICE MARQUES VIEIRA Endereço:WILLYHENRIQUE G. HARDT 34 C03 - RIO
CERRO I - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-532 Credor: AUTO MECANICA COMPACTO LTDA Portador: - Espécie: DM!
- N'Título: 7708 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 269,50 - Vencimento: 1O/ll/201O

Apontamento: 162829/2010 Sacado: JONNY SOUZA Endereço: RUA HELNZ MANKE 210 - VILA LENZI - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89252-350 Credor: AUTOMECANICA BORCHERS LTDA Portador: - Espécie: DM! - N° Titulo: 2/56857-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$177,50 - Vencimento: 10/11/2010

Apontamento: 162762/2010 Sacado: JUNKES E BORBA LTDA Endereço: RUAWILLYMANHKE59 - CENTRO - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89251-840 Credor: VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAOVISUAL Portador: - Espécie: DMl- N°
Titulo: 1105998-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 238,31 - Vencimento: ll/ 11 /2010

Apontamento: 162856/2010 Sacado: LUPES COM. CONF. LTDA ME Endereço: RUA GUSTAVO LESSMANN 41 - jARA
GUADO SUL - CEP: 89257-200 Credor: JOAO FERRARI Portador: SHIMYMODAS Espécie: DM! - N'Titulo: 744-0 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 779,76 - Vencimento: 13/1112010

Apontamento: 162740/2010 Sacado: METALURGICA DIMENSAO LTDAME Endereço: R. CABO JOAO ALVES 482 - TIFA
MARTINS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: A.M COMERCIO DE FERRO EACO LTDA Portador: - Espé
cie: CH - N" Titulo: 1000284 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.438,00 - Vencimento: 20/07/2010

Apontamento: 162741/2010 Sacado: METALURGICA DIMENSAO ITDAME Endereço: R. CABO JOAO ALVES 482 - TIFA

MARTINS - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89250-000Credor:AMCOMERCIODEFERROEACO LTDA Portador: - Espé
cie: CH - N" Titulo: 1000306- Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 5.438,00 - Vencimento: 20/07/2010

Apontamento: 162742/2010 Sacado: METALURGICADIMENSAO LTDA ME Endereço: R. CABO JOAO ALVES 482 - TIFA
MARTINS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor:AM COMERCIODE FERRO EACO LTDA Portador: - Espé
cie: CH - N'Titulo: 1000292 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.438,00 - Vencimento: 20/07/2010 -

Apontamento: 1628ll/201O Sacado: NEIDE TENFEN Endereço: RUA LINDA HORNBURG KREUTZFElD 26 - BARRA
DO RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIALRAULAZABOT Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 101/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 361,25 - Vencimento: 08/ll/201O

Apontamento: 162743/2010 Sacado: PAULO ROBERTO DA SILVA Endereço: RUA JOAO PLANINCHECK 333 - NOVA
BRASIIlA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: BANCO FINASA BMC S/A Portador: - Espécie: Cf - N°Titulo:
20-082640-08 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$18.118,05 - Vencimento: 16/06/2008

Apontamento: 162689/2010 Sacado: SERGIO DALCANALE Endereço: R. PASTOR ALBERT SCHNEIDER 137 - BARRA

DO RIO CERRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-300Credor: OESACOM EREPRES ITDA Portador: - Espécie:DMI
- N'Titulo: 5645357U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$195,87 - Vencimento: 08/ll/201O

Apontamento: 162619/2010 Sacado: SUZANAGElSCHLEITER Endereço: RUAAURORA ex. POSTAL 6001 SN - la RUA

ESQUERDA APÓS IGREJA EVANGELICA. - BARRA DO RIO CERRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-995 Credor:
RNA COMERCIO DE AUTOMOVEIS IlDA ME Portador: - Espécie: Cf - N" Titulo: SN - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 598,00 - Vencimento: 21/10/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 26/ll/20l0.
Jaraguá do Sul (SC), 26 de novembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 14

FASE PRELIMINAR:

Jogo 1- Brasil 5 x Colômbia 3

Jogo 2 - Jaguares (México) x Peru 3

Jogo 3 - Paraguai 3 x Dep. Petare (Ven.)
Jogo 4 - Bolívia 3 x Chile 3

Jogo 5 - Argentina 5 x Equador 3
Jogo 6 - Liverpool (Uruguai) x Brasil 6

• GRUPO 1
• Peru 1, Paraguai i, Colômbia 2, San
Luís (México)

• GRUPO 2
• Atlético Junior (Colômbia), Bolívia 2,
Peru 2, Ganhador do jogo 6

• GRUP03
• Argentinos Juniors, Nacional (Uruguai),
Brasil 3, América (México)

• GRUPO 4
• Caracas (Venezuela), Chile i, Argentina
3, Ganhador do Jogo 4

• GRUPO 5
• Santos, Chile 2, Deportivo Táchira

(Venezuela), Vencedor do Jogo-S
• GRUPO 6
• Internacional, Jorge Wilstermann

(BOlívia), Equador 2, Vencedor do Jogo 2

• GRUPO 7
• Argentina 2, Paraguai 2, Brasil
4,Vencedor do Jogo 1

• GRUPO 8
• Equador i, Periarol (Uruguai),
Argentina 4, Ganhador do Jogo 5
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TJ vai julgar Toque de Proteger
Desembargadores se reúnem no dia 1 o para decidir se legislação deve sermantida

ARQUIVO OCP

Público encarregado de avaliar a

legislação. Segundo ele, o parecer
julgou que a iniciativa fere o direito
de ir e vir dos adolescentes, contra
riando a Constituição Federal.

Outro ponto questionado, de
acordo com Hanisch, diz respei
to à participação da Polícia Civil
e da Polícia Militar na aplicação
da lei. O promotor alega que não

cabe ao município legislar sobre
as atribuições da polícia, já que a

corporação está subordinada dire
tamente ao governo do Estado.

Ontem, o procurador jurídico
do município, Leonel Pradi Floria- ,/

ni, não foi localizado para infor
mar se a Prefeitura foi notificada
sobre a iniciativa da promotoria.

No país, pelo menos 21 cida
des em oito Estados já têm toque
de recolher. Na maioria das cida

des, amedida foi uma iniciativa do
Poder Judiciário. No município de

Camboriú, lei semelhante vigora
desde julho de 2009.

MASSARANDUBA

O futuro do "Toque de

Proteger" deve ser decidido
pela Justiça na próxima
quarta-feira, dia 1º.

o que diz a
lei municipal

o "toque de proteger" será rea
lizado quando omenor de 16 anos
estiver em locais indevidos ou

ingerindo bebidas alcoólicas ou

próximo de quem as esteja con

sumindo, desacompanhado dos

pais, obedecidos os horários a se

guir estipulados.
a) Crianças menores de 13

anos, desacompanhadas dos pais
poderão permanecer nas ruas até
as 20h30;

b) adolescentes com idade en

tre 13 e 15 anos! desacompanha
dos dos pais, poderão permanecer
nas ruas até as 22 horas;

Art. 3°. Os Conselheiros Tute

lares, a Polícia Militar ou Polícia

Civil, ao encontrarem o menor de
idade nos horários locais e situa

ções estabelecidas nesta lei deve
rão encaminhá-lo à sede do Con
selho Tutelar, onde aguardará a

presença dos pais ou responsáveis
legais, para a liberação.

Neste
dia, os desembarga

dores do TJ / SC (Tribunal
de Justiça de Santa Ca

tarina) se reúnem para
julgar se a lei municipal, que vi

gora desde 1° de junho, deve ser

mantida ou suspensa. A legislação
é alvo de uma Adin (Ação Direta
de Inconstitucionalidade) impe
trada pelo promotor da Comarca
de Guaramirim, Belmiro Hanisch

Júnior. O objetivo é acabar com
os limites de horários determina
dos para a circulação de crianças
e adolescentes nas ruas da cidade.

Em agosto deste ano, semanas

antes de impetrar a ação judicial,
Hanisch disse que a lei foi conside
rada inconstitucional pelo Centro
de Apoio ao Controle da Constitu
cionalidade - órgão do Ministério

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

- ;�

Promotoria questiona participação da polícia na aplicação da lei

COLISÕES FATAIS ACONTECERAM NA BR-280 E 5(-416
EDUARDO MONTECINO

1."""

Acidentes causam duas mortes
JARAGUÁ DO SUL/CORUPÁ

A região foi cenário de dois
acidentes commorte entre a noi
te de quarta-feira e a madrugada
de ontem. O primeiro aconteceu

às 18h15 de quarta-feira, na BR-

280 (Serra de Corupá) e envolveu
uma caminhonete F-I000 com

placas de São Bento do Sul e um
micro-ônibus com placas de El
dorado do Sul (RS). O condutor

da F-I000, Nivaldo Peschel, 65

anos, não resistiu aos ferimentos
e morreu na hora. Já o motorista
do micro-ônibus, Luiz Dutra, 37
anos, não se feriu. A PRF (Polícia
Rodoviária Federal) não divulgou
as causas do acidente.

A outra colisão aconteceu às
5h30 de ontem na SC-416, bairro
Rio Cerro, próximo à Chocoleite. O
ciclista Rogério Schmidt, 35 anos,

foi atingido por um Ford Courier
conduzida por Edimar Kopp, 43.
Segundo informações da PRE

(Polícia Rodoviária Estadual), tes
temunhas disseram que Schmi
dt tentou desviar de uma poça d'

água no acostamento e foi para a

pista de rolamento, sendo atingi
do pela caminhonete. O enterro
acontece às 9h de hoje, no Cemi
tério da Barra do Rio Cerro.

._ ,

Mônica e Márcia perderam o irmão Mario no domingo passado
FOLHA DE CORUPÁ

FamOia lamenta vandalismo
no cemitério de Nereu Ramos

PRESíDIO
Jovem tenta

entrár com crack JARAGUÁ DO SUL flores. "Estamos sofrendo e ainda

A família de Mario Flor, 23 anos, temos que passar por uma coisa

assassinado domingo passado no dessas", lamentouMárcia.
bairro Santo Antônio, está sofrendo O cemitério Santo Antônio é

não só pela perda' do jovem, mas comunitário e, por isso, não existe

também pelo vandalismo ocorrido vigilante no local. A integrante da

no túmulo dele, no Cemitério Santo diretoria do cemitério,AnadirTironi

Antônio, no bairro Nereu Ramos. Trentini, diz que o local foi alvo de

Na quarta-feira, as irmãs Mô- vandalismo apenas uma vez, há três

nica Flor, 28 anos, e Márcia Flor, anos, quando ladrões roubaram al-

33, perceberam que alguém havia gumas cruzes para vender. "Desde

escrito xingamentos na sepultura lá, não aconteceu mais nenhum

dele, quando o cimento ainda esta-caso.Masvamos ficaratentos e cha

va fresco. Os vândalos tambémme- mar a polícia se percebermos algo
Na BR-280í condutor da F-l000 morreu após colisão com micro-ônibus xeram e tiraram do lugar os vasos de estranho", comentou.

,
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Um adolescente de 17 anos

foi levado à delegacia depois de
tentar entrar com 120 pedras
de crack no Presídio Regional,
por volta das 15h de ontem.

O flagra aconteceu durante a

revista e as pedras estavam es

condidas em .pacotes de erva

de chimarrão e de açúcar. Se
gundo a PolíciaMilitar, ele que
ria entregar a droga para um

amigo que está preso.
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partir de R$28.990,OO. CondIçlies e� válidas apenas para veiall05 dlsporúwIs em estDque. J>romoPo'GP5 em toda ii linha reroquil6meCm" válido enquanIDdwan!m os estDques ou até 2F>/ll/2DW. Modelo GPS::�1!ifS��
(HBN-431OP). Qualquer percentual de desconto anula a presente promoção. Fotosmeramente iJlISIJaIívas. www.vw.com.br.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. Líder de vendas da região. MNCOVOUC5WAGEH

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

Notebook Acer 4561-4315
Notebook Sony EA24FMIB

Processador Core i3 2.26 Ghz
Memória 4G B
HD 500 GB
Tela 14" LED
Leitor Blu Ray
HDMI
Web Cam
Windows 7 Home Premium

Processador Turion 112.3 Ghz
Memória 3 GB
HD 320 GB
Tela 14" LED .

Vídeo ATI Radeon 256, Dedicada
Gravador DVD
Windows 7 Home Premium R$ 1.750,00 à vista ou em 1+9

sem juros de R$175,00 (cheque)

Teclado Numérico Lateral
Vídeo Intel 128 Dedicada
Web Cam
Bateria 6 Células
Windows 7 Home Premium

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

R$ 2.390,00 à vista \
� R$ 1.499,00 à vista

Ofertas válidas para pagamento com cheque e sujeito à consulta e aprovaçao de crédito ou em 1 +9 de R$ 149,00 (cheque)

R$ 3.190,00 à vista
.

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

Notebook Acer 5741-6823

Processador Core iS 2.26 Ghz
Memória 4 G8
HD 500 G8
Tela 15.6" LED

Notebook Acer E-Machines E627-5555

• CONSULTE-NOS
., PARA OUTRAS FORMAS

DE PAGAMENTO!

Horário de funcionamento:
De Segunda à Sexta das
8h30 às 12hOO e das 13h30 às 18h30
Aos sábados das 8h30 às 12h30

I
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