
Paragarantir
asegurança

PolíciaMilitar realiza operação
"Viagem Segura" a partir do
próximo dia 17. Objetivo é

evitar furtos e arrombamentos

quando maioria dos
jaraguaenses sai de férias.
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Colombo anuncia

Moradores protestam
contra ponte doRau

blushl
A revista da mulher inteligente!

PIERO RAGAZZI

• •

primeiros nomes
Jaraguaense, César
Grubba assumirá

Segurança Pública.
Outros nove secretários
também foram
anunciados, além do

presidente do Deinfra.
Página 4

Clima tenso marcou audiência pública sobre obra ligando os bairros Rau eAmizade, na
noite de ontem. Enquanto comunidade questiona necessidade de alteração do traçado,
Prefeitura não confirma se existe chance da estrutura ser construída em outro local.

Página 4 .

REFORMA
Bylaardt deve

mudar secretariado.

Página 5

FABIAN
LEMOS

Compras de Natal
agitam o comércio
Lojas do shopping
registraram movimento
acima do esperado no

primeiro fim de semana

de horário especial.
Página 9

I' ,

FERAS EM FORMULAS
Bárbara Franz, Nahum dos Santos e Vitória Puccini, do Colégio Jangada, deixaram 20 mil

estudantes do Estado para trás e se classificaram para Olimpíada Nacional de Química.

FAMEG

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

o primeiro
transplante duplo
No dia 7 de dezembro de 1988, o pri

meiro transplante simultâneo bem-suce
dido de coração e pulmão em um único

receptor é realizado em São Paulo. A equi
pe de 10 médicos era chefiada pelo car

diologista José Pedro da Silva, e trabalhava
no Hospi'tal da Beneficência.Portuguesa.
A intervenção durou mais de seis horas
e, segundo os médicos, o paciente reagiu
bem à cirurgia e acordou disposto.

Cristóvão Augusto da Silva, 41 anos,
modelista e cortador de tecidos, era ca

sado e pai de quatro filhos, e estava in
ternado há cerca de 20 dias. A prepara
ção para a troca simultânea de 'órgãos,
porém, estava sendo realizada há qua
'tro anos na época, eles já haviam exe

cutado 3.500 cirurgias cardíacas e dois

transplantes de coração.
No fim da década de 1960, os cirur

giões do InCor (Instituto do Coração),
da USP (Universidade de São Paulo),
haviam sido os pioneiros no transplan -

.

te de coração na América Latina. A pri
meira cirurgia havia sido realizada pelo
cardiologista Euclydes de Jesus Zerbini
menos de seis meses depois de o médi
co sul-africano Christian Barnard reali
zar a primeira troca do órgão do mundo,
na cidade de Captown.

Um dos assistentes de Zerbini, Del
mont Bittencourt, havia viajado para a

.

África do Sul logo após o procedimento
de Barnard, para reunir informações. Nas
primeiras operações, houve problemas de
rejeição - dos três primeiros transplanta
dos, apenas um sobreviveu, e por um pe
ríodo de urn ano.

I" h''')�p'ju m � ,,!)iUJ.'

Revoluções brasileiras
Na edição do dia 17 de janeiro de 1976, uma
nota chamava a atenção na primeira página
do jornal O Correio do Povo: "Revolução por
mais 100 anos". Manter essa "revolução" era
o desejo de um dos ministros do governo
federal, que classificava o país como não
pacifista - já que, "em 87 anos de república,
tivemos mais de dez revoluções".

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 7 de dezembro de 2010
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Um apaziguador
mal sucedido

Quando tomou posse como primeiro-ministro
do Reino Unido, em 1937, Arthur Neville Chamber
lain ainda não sabia que havia chegado ao poder
logo antes do início de um dos períodos mais crí
ticos da história mundial. Durante seu governo,
ficaria marcado o início da Segunda Guerra Mun
dial que dominou a Europa.

Ainda que fosse filho de urn influente político li

beral, Joseph Chamberlain, Arthur filiou-se ao Partido
Conservador e defendeu urna política de convivência

pacífica (conhecida como "política de apaziguamen
to") com Hitler, que já comandava a Alemanha. Du
rante o processo da Segunda Guerra, Arthur iria par
ticipar da conferência de Munique - onde atendeu a

maioria das exigências nazistas, como a divisão da

Checoslováquia e a anexação daBoêmia ao III Reich.
Chamberlain acreditava que, fazendo concessões

a Hitler, seria possível evitar uma nova guerra entre
aAlemanha e o Reino Unido. Menos de um ano de

pois, em lode setembro de 1939, aWehrmacht in
vadiu a Polônia - não restando à Chamberlain outra
alternativa senão declarar guerra ao Reich. Cham
berlain renunciaria ao cargo em 1940.

DIVULGAÇÃO

Chamberlain contrariava as ideias do pai e tentou evitar
a Segunda Guerra, fazendo concessões à Alemanha de Hitler

PELO. MUNDO

.,� 4,

O julgamento histórico
Em 7 de dezembro de 1994, o ex

presidente Fernando Collor de Mello
e seu tesoureiro, Paulo César Farias,
começam a ser julgados pelas acusa

ções de corrupção passiva e falsidade

ideológica por atos cometidos durante
o governo. O ministro-relator, Ilmar
Galvão, concluiria pela absolvição de
Collor por falta de provas.

"UJ33

Uma nova capital
No sétimo dia de dezembro de 1933,

o general Cristóvão Barcelos propõe a

mudança da capital brasileira para o

Planalto Central. O plano urbanístico,
conhecido como Plano Piloto, seria ela-

.

borado pelo urbanista Lúcio Costa. Em

1960, Brasília seria inaugurada - e amu

dança do governo para a nova capital
seria feita de forma progressiva.

Injeção da morte
Neste mesmo dia, em 1982, acon

tece no Texas a primeira execução com
injeção letal já registrada nos Estados
Unidos. A injeção, utilizada ainda

hoje como um dos métodos de apli
car à pena em condenados à morte,

.

contém barbitúricos de ação rápida
combinados com produtos químicos
músculo-paralisantes.

o PRIMEIRO HOTEL DO DISTRITO
CarlosWensersky nasceu na Alemanha, em 1879, e desembarcou no porto de Santos em 1906.
O motivo para deixar a terra natalera semelhante ao de muitos outros imigrantes: participar da
construção da estrada de.ferro que ligava São Paulo e o Rio Grande do Sul. Até os fins de 1907, ele
trabalhou em vários trechosentre João Pessoa e Iaraguá, Foi nesta mesma vila que, em 1912, ele
resolveu edificar uma casa onde um "hotel de primeira categoria" seria instalado, segundo relatos
de Emílio daSilva. No estabelecimento, era permitido somente a hospedagem de cavalheiros de
boas composturas. Mais tarde, o primeiro hotel do distrito receberia uma reforma total, félta pelo
novo proprietário, Fritz Trapp. Hoje, o hotel já não existe. mais - se não houvesse sídodemolido.
estaria localizado em local próximo ao Hotel Nela, no Centro. da cidade .

• � 11;; ........ , _. - ""'-.;ir. ,o,' �'!'li ,""I� •

Mal entendido
A parte do México conhecida comoYucatan vem da época da
conquista, quando um espanhol perguntou a um indígena
como eles chamavam o lugar, e o índio respondeu: "yucatan".
O problema é que o espanhol não sabia que ele estava
informando "não sou daqui".
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PONTO DE VISTA

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
OAB deJaraguá

doSul
Jorge Brognoli, DurvalMarcatto,
economista presidente daAcijs

Romeo Piazera
Júnior, advogado

As veias abertas do império

o governo
estadunidense
canaliza bilhões
de dólares para
as empreiteiras
que faturam
alto com as

privatizações
dos bens
públicos
dos países

conquistados,

quanto o mundo desborda numa abundân
cia de informações em tempo real, resultado
da abertura de um mercado exuberante de vi

......gilância e controle, com recopilação de dados
através de softwares de identificação e procura, nin

guém poderia imaginar que o feitiço voltou-se contra

o feiticeiro. Durante a década de noventa, as empresas
de tecnologia disseminaram as maravilhas de um pla
neta sem fronteiras, lugar propício para
que o poder da tecnologia da informação
pudesse derrocar regimes autoritários,
inimigos ideológicos, ou aqueles que não
combinassem com os interesses globais
dos Estados Unidos. Atualmente, e pa
rafraseando Eduardo Galeano, autor do
livro "As veias abertas daAmérica Latina",
poder-se- ia dizer que chegou a vez do

império sangrar, de forma pública, suas
atividades ilegais. Com a revelação de
mais de 250 mil novos documentos que
envolvem atividades de espionagem dos
Estados Unidos nomundo, o siteWIkiLe
aks desmascara a atuação da diplomacia
estadunidense, que usou essas novas

tecnologias da informação parabisbilho
tar dezenas de países, além de planejar
deliberadamente derrocadas de gover
nos e ataques a nações soberanas. Os
documentos também revelam a atuação de diplomatas
norte-americanos na ocupação deAfeganistão e do Ira

. que, com também, se for o caso, do Irã e o Paquistão.
É importante que, do ponto de vista mediático, tal

informação se difunda de forma maciça, de modo a

reforçar uma visão mais clara de como funcionam os

mecanismos de tortura nos bastidores da luta contra o
"islamismo radical" de alguns países do Oriente Médio
e Ásia. Essa guerra "contra o terror" envolve uma pers
pectiva econômica que sugere uma nova arquitetura
financeira, na qual participam grandes corporações
privadas ligadas intimamente ao Departamento de Se

gurança Nacional e ao Pentágono. O governo estaduni
dense canaliza bilhões de dólares para as empreiteiras
que faturam alto com as privatizações dos bens públi
cos dos países conquistados. Entre elas, encontra-se o

conglomerado Halliburton, que recebe os presos de

Guantánamo para encarcerá-los numa prisão de segu
rança máxima construída por ela. Quando os prisionei
ros chegam' a seu destino, são confrontados com seus

interrogadores vindos da iniciativa privada (contatados
pelaClA ou o exército). Os contratos mais lucrativos são
obtidos através de métodos de tortura confiável, deno-,
minada tecnicamente com o sugestivo nome de "inte

ligência atuante". O Big-Mercado da guerra tem outras

variantes copiadas do velho oeste. Na
invasão de Afeganistão, os agentes de

inteligência da ClA publicaram um

cartaz que dizia "Você pode obter ri

queza além de seus sonhos", oferecen
do entre 3.000 e 25.000 dólares aqueles
que entregassem milicianos de AI Qa
eda ou Talibãs. Num curto espaço de

tempo, as prisões de Bagram e Guan
tánamo estavam abarrotadas de pas
tores, cozinheiros, taxistas, tendeiros
e religiosos incrédulos, trocados por
uma recompensa, O próprio Pen

tágono terminou divulgando que
86% dos prisioneiros de Guantána
mo foram denunciados por agentes
afegãos ou paquistaneses depois
do anúncio das gratificações. A im

prensa internacional descobriu que
dos 360 prisioneiros liberados de

Guantánamo, 205 foram detidos sem qualquer tipo
de cargo. Parece que o livre mercado da inteligência
contra-insurgente também fracassa nessa iniciativa..
Em relação ao Brasil, muito pouco pode aparecer no
siteWikiLeaks sobre o governo, que tem na sua diplo
macia atual o melhor exemplo de independência e

coragem. Pode até ser que existam críticas com refe
rência a posicionamentos ideológicos, como é o caso
do atual ministro-chefe da Secretaria deAssuntos Es

tratégicos da Presidência da República (SAE), Samuel
Pinheiro Guimarães, contrário a criar relações car

nais com os Estados Unidos. Mas essa crítica é prefe
rível a suportar a humilhação de ver o então ministro
de Relações Exteriores, Celso Lafer, tirar seus sapatos
no aeroporto de Miami, em dezembro de 2002, para
ser revistado pelos seguranças daquele país. Com nos

so Brasil, esse tipo de coisas, nuncamais.

"

"

SERViÇO

���OS�GA
Coral Unerj faz

concertos gratuitos
"Canções e lendas folclóricas de Norte a Sul do

Brasil" é o espetáculo que o Coral Unerj apresen
ta para marcar o encerramento das atividades em

2010. O segundo' show acontece amanhã, dia 8,
às 20h no campus da Unerj. O ingresso é gratuito
e pode ser retirado no setor de Pesquisa Extensão
da Unerj (rua dos Imigrantes, 500 - Vila Rau) ou na
secretaria do Centro Cultural da Scar.

�"m[::'S'i"TA'rt: ,�.'I;

Natal Marisol
será' quinta, dia 9

o Natal Marisol será comemorado nessa quin
ta-feira, dia 9 de dezembro, a partir das 20h30, em
frente à empresa, na rua Bernardo Dornbusch,
bairro Baependi. O Natal com a Marisol será uma

apresentação única, com as seguintes atrações:
apresentação do Coral Marisol (música e teatro),
show de fogos, presença dos personagens Lilica Ri
pilica e Tigor L'Iigre e chegada do Papai Noel.

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br
Editora: Patrícia Moraes. redacao@ocorreiodopovo.com.br
Projeto Gráfico eProgramaçãoVisual: Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936
Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932

Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491 /8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30

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

IMAGEM DO DIA

A,aNoitedoPastel da
Paróquia

Apóstolo João,
.

com o empenho
das quatro
comunidades
filiadas, foi um
sucesso. O dic
é da presidente
paroquial Renilda
K. Tribess, que
agradece a

colaboração
de todos.

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

* telefone (* não serão publicados).

ESTADO DE SANTA CATARINA

Fundação Cultural de Jaraguá do Sul

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 206/2010

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
Menor Preço GLOBAL

Objeto: O presente Edital consiste na aquisição de Sistema Antifuto (conjunto de antenas
com central eletrônica, reativador eletrônico portátil, desativado r portátil e etiquetas invisíveis) des
tinados a Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, conforme especificações descritas no Item
I - Objeto do Edital.

Regimento: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 9 horas do dia 23 de

dezembro de 2010, na Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, Av. Getúlio varqas.n? 405,Centro
Jaraguá do Sul- Fundação Cultural de Jaraguá do Sul-SC

ABERTURA DOS ENVELOPES: Será às 09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da
Coordenadoria de Planejamento e Finanças.

VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 87.940,00(oitenta e sete mil novecentos e qua
renta reais).

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via e-mail no

endereçomarilene.cultura@jaraguadosul.com.br. Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos

por escrito no endereço acima ou pelo Fax (0**47) 2106-8700.
Jaraguá do Sul, SC, 07 de dezembro de 2010.

Jorge Luíz da Silva Souza - Presidente

Fundação Cultural de Jaraguá do Sul

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E

SERViÇOS DE ENGENHARIA N°, 11/2010 - PMS
PROCESSO L1CITATORIO N°, 184/2010-PMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execu

ção (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos
necessários) de Pavimentação Asfáltica da Rua Wendelin Reiner,
perfazendo a área total de 2.200m2, localizada no Centro, do Muni

cípio de Schroeder/SC, de acordo com projetos, memoriais descri
tivos, planilhas de quantitativos e demais anexos que fazem parte
integrante deste instrumento convocatório e conforme Convênio
n". 14141/2010-0, com a Secretária de Estado de Desenvolvimen
to Regional de Jaragua do Sul.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 08 de
dezembro de 2010 às 08h45min.

Abertura do Processo: 08 de dezembro de 2010 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão

ser obtidas no site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.
br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das
07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-
1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.

Schroeder, 23 de novembro de 2010.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
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Audiênciamarcadaporprotestos
Projeto que prevê ligação entre Rau e Amizade é motivo de críticas e questionamentos
JARAGUÁ DO SUL

A audiência pública que
debateu a construção "da
ponte ligando os bairros
Rau e Amizade, na noite
de ontem, foi marcada por
protestos de moradores.

Ocenário
na Câmara de Ve

readores era assim: de um

lado, a comunidade pedia
mais explicações sobre o

novo projeto da estrutura, prevista
para ligar as ruas Anna Enke eVis

taAlegre. Do outro, o "secretário de
Planejamento, Aristides Panstein,
tentava rebater algumas afirma

ções e justificar porque a mudan

ça de local seria mais vantajosa
para o município.

Panstein disse que a proposta
original da ponte, nas proximida
des do Mercado Rau, foi abando
nada porque a empreiteira contra
tada na gestão de Moacir Bertoldi
teria alterado o projeto sem auto

rização e, depois, abandonado os

pilares construídos. "O que temos
no local são seis pilares totalmente
diferentes do que a Prefeitura lici
tou. Para continuarmos essa obra,
teríamos que fazer uma ponte
com 160metros, que é o dobro do
tamanho previsto, e teria um aditi
vo de 100% do custo. O valor pas- {'

saria de R$ 3,4 milhões", afirma.
O secretário também afirma

que o novo percurso oferecere a

" possibilidade de formar um eixo

viário entre os bairros Rau, Amiza
de, Chico de Paulo, Estrada Nova

"

e Czerniewicz. "Temos que pen
sar que essa ponte foi projetada
há 10, 15 anos, e que o trânsito

cresceu muito nesse período".
Ele ressaltou ainda que o terre

no originalmente previsto para
a ponte seria passível de alaga
mento e, por isso, não seria ideal

para construir a obra.
A afirmação foi rebatida pela

moradora Lorena Gaedtke, que
defende a manutenção do pro

jeto original. Ela mostrou um VÍ

deo onde a margem do rio na rua

Anna Enke foi invadida pela água
durante uma enxurrada em abril
deste ano. "Se assim já está inun

dando, imagina com uma ponte",
comentou. Panstein afirmou que,
para evitar alagamentos, seria pre
ciso aterrar apenas a cabeceira e

que o impacto ambiental seria

menor do que no terreno escolhi

do anteriormente.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

OPL

\
Com faixas e cartazes, integrantes da comunidade pediram manutenção do projeto original e criticaram mudança

MUDANÇA"PARA RUA ANNA ENKE ELEVARIA CUSTO PARA RS 215 MILHÕES

Secretário não confirma construcão em outro local
�

.

Ao ser questionado sobre a

possibilidade de a Prefeitura cons
truir a estrutura no terreno onde
estava prevista anteriormente, o

secretário foi enfático. "Não há

como fazer a obra no local do jei
to que ela está iniciada", afirmou,
dando clara demonstração de que
o governo não teria interesse em

construí-la em outro lugar.
O secretário também não se

pronunciou sobre a hipótese de os
pilares serem demolidos para dar

lugar a um novo projeto no mes-
.

mo terreno, se este fosse o desejo
da comunidade. "Não tenho essa

informação, teria que perguntar
ao procurador jurídico", disse.

Panstein garantiu também

que a Prefeitura não pagou "ne-

nhum centavo pelo trabalho exe

cutado (pilares) porque foi feito
totalmente diferente do licitado".
A ponte começou a ser constru

ída em agosto de 2008 e deveria
ter sido entregue em 180 dias. No

entanto, o secretário afirma que
a empresa descumpriu o contra

to duas vezes e não pediu novo

aditivo no prazo de execução.
Aos moradores que afirmaram

que, ao adotar o novo projeto, a
ponte seria construída fora do pre
visto pelo Plano Diretor, ele res

pondeu: "Acredito que o Plano Di
retor pode e deve sofrer alterações
se for melhor para a coletividade".

O antigo projeto previa uma pon
te de 80 metros orçada em R$ 1,6
milhão. Se houver amudança para

ARQUIVO OCP

a rua Anna Enke, a estrutura teria
cerca de 100 metros e custaria em

torno de R$ 2,5 milhões ..Os verea
dores devem decidir, nas próximas
semanas, se votam a favor ou con
tra as alterações no Plano Diretor

para construir a ponte.

"Acredito que o Plano
Diretor pode e deve sofrer
alterações se for melhor
para a coletividade".

ARISTIDES PANSTEIN

Segundo a Prefeitura,
pilares abandonados
em 2008 não poderão

Cj:lr IItili7;ufnc
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I. nl1l de festa
A renovação de quase metade
dá"Câmara dos Deputados -

47% dos atuais parlamentares
não" se reelegeram - aliada às
caneladas para a composição
do governo Dilma Rousséff
transformaram a Casa numa

'capela mortuária. "O clima é
de velório': relata um influente
representante de se.
De quebra, a pauta está trancada
porMedidas Provisórias. Tudo
somado, tem-se que dificilmente
algumamatéria importante para
opaís será votada ainda este ano.

E o que eu tenho com isso? O
leitor deve estar se perguntando.
Muita coisa. Um exemplo com

reflexos diretos para o Vale
do Itapocu: entre os projetos
relevantes que devem ficar para
2011 está o Código Florestal
Brasileiro, matéria controversa,
que já rendeu muitas polêmicas
mas que agrada setores

o ninho
Os tucanos de Jaraguá do
Sul têm reunião do diretório
amanhã, às 19h. Em pauta, o
balanço das eleições 2010, a
SDR e as eleições 2012. Sobre
o futuro, o rumo do PSDB

dependerá das escolhas de
Raimundo Colombo mas o

sentimento de renovação é
latente.
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produtivos e políticos de Santa
Catarina. Sem o novo código, os
plantadores de arroz daregião
continuam à mercê dos órgãos
fiscalizadores, que se baseiam
na legislação ultrapassada.
"Eles permanecem quase que
na marginalidade, sujeitos a
todo tipo de multas e sanções':
lamenta o parlamentar. No

, âmbito estadual, a legislação
aprovada pelaAssembleia
"salvou"milhares de

propriedades. Agora, falta a

ratificação federal para dirimir
filigranas jurídicas, já que uma

legislação estadual ou municipal
não pode relaxar sua similar
nacional, efoi o que o código
catarinense fez.
Aliás, o grande entrave aos acertos,
da composição da administração
federal a partir de 2011 atende
pelo nome dePMDB. Lá como cá.

Mudança
APrefeitura de Iaraguá do
Sul devolveu R$ 300mil de
dinheiro estadual. A verba era
destinada à pavimentação da
Rota dos Hotéis, mas o repasse
não ocorreu por conta de um

imbróglio jurídico. O montante

não voltará a Florianópolis.
Será remanejado para obras de
asfaltamento no Rio da Luz.

Um passarinho bem informado avisou a coluna de que o prefeito
de Guaramirim, NilsonBylaardt, deve anunciar, dentro de Iõdíàs,
mudanças no primeiro escalão da Prefeitura. Três secretarias vão
mudar de comandante. A secretária de Saúde,AlineMainardi,
colocou o cargo à disposição. Outras duas pastas também terão
novos titulares. Na quinta-feira, Bylaardt reuniu-se com o PD:r

e, ontem, com o PPS.A formação do novo secretariado vai
depender do resultado da votação do projeto de minirreforma
administrativa, a ser apreciado semana que vem.

Política 5

PONTES
inauguração da Ponte da Trindade,
entre Iaraguá do Sul e Schroeder,
teve o dom de reunir políticos dos
ais diversos matizes. Luiz Henri

que, Mauro Mariani, Carlos Chíodíni, Leonel
Pavan, Cecília Konell, Lio Tironi e FelipeVoigt.

Chiodini e Luiz Henrique conversaram,

reservadamente, por bastante tempo, mas, de
acordo com um interlocutor do PMDB, o Vale

do Itapocu e o Planalto Norte correm sério ris
co de ficar a ver o governo Colombo navegar. O
único jaraguaense contemplado é César Grub
ba. Entrou na cota do governador. Não atende
indicações partidárias. Até na série B (segundo
escalão) está difícil achar um espacinho. Mas
ainda há esperança. Hoje, a prefeita Cecília
Konell tem agenda com Raimundo Colombo.
Talvez o DEM seja lembrado.

Grande desafio
Foi assim que o governador
Raimundo Colombo definiu a
missão do jaraguaenseCésar
Gmbba, confirmado como
novo secretário de Segurança
Pública deSC.Acoluna

antecipou a informação na
sexta-feira retrasada. Pelo

perfil técnico e atuação no
MinistérioPúblico, a escolha
parece dasmais acertadas.
Saúde eSegurança são as
áreas comumentemais

problemáticas.

Composição
Aumentam as chances de PMDB
e PSDB emplacarem a Secretaria

Regional de Iaraguá do Sul'. Como
não atendeu à chamada geografia
das urnas na composição do

primeiro escalão, Raimundo
Colombo tende a compensar os
aliados nas 36 regionais, sinal
de que o DEM perde força por
toda se. Se os acordos lá em

Florianópolis não estão sendo

cumpridos, então, presume-se
que aqui na província eles já
viraram lenda. Por isso, PMDB
e PSDB vão usar todas às armas
disporiíveis para assumir a pasta.

Divisão
O anúncio do secretariado
obedeceu a um critério de

marketing: na lista divulgada,
três nomes do PMDB, três do
PSDB, dois do DEM e três sem

partido mas que entram na cota

dos demistas e do governador.
Ficou a impressão de que há

equilíbrio entre as legendas.
Engano. As jóias da coroa do
governo estão quase todas na
mão do DEM, exceções feitas
à Infraestrutura (PMDB) e
Educação, que deve ficar com o

PSDB. Mas, para um observador
menos avisado pode até colar.

HUMOR - "Eu ainda não tô
sabendo bem. Mas quando chegar
lá eu vou saber. Deixa eu chegar lá.
Tôchegando." Tiririca (PR-SP), ao
,ser questionado se já sabia o que

faz um deputado.

PINGA-FOGO
DÚVIDA -Não custa perguntar.A
vereadoraAndréa reclamou da
falta de pediatra emGuaramirim
na quinta à noite. Sexta, houve a

conferênciamunicipal de saúde. Ela
ou algum outro vereador apareceu?

TUdO J$SO ft mult.o ma'B,u por 8f)Oner:
A lU ',99 f 1U 9,99 IlU 13,99

OBSTÁCULO-Nesta toada,
Raimundo Colombo vai ter

que negociarmuito para
aprovar projetos importantes
naAssembleia. Tucanos e

peemedebistas vão cobrar a fatura.

LIVRARIA & PAPELARIAVenha e confira esta super promoção
" Rua�. Gumercindo da,Silva, 6� I Ceotro I J�ã do Sul (EM FRENTE À� ECONOMIeA) 3275-0929
• iii ..,,_'

�
..' l ...,,_ __ � _ _ _ _ �...,.. '� 'iA
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FEMUSC
"

A espera de quase
500 in mentistas
Começa cont�gem regressiva para o Festival de Música
JARAGUÁ DO SUL

De hoje em diante, você
está cenvldadc a marcar
no calendário os. dias
faltantes para 2011 chegar.

M·
as, não só isso. Apro
veite também e grife
as noites que restam

até a de 20 de janei
ro aparecer. Afinal, é esta a res
ponsável por apontar o início da
sexta edição do Femusc (Festival
de Música de Santa Catarina). Os
motivos para a contagem regres
siva são inúmeros.

Com a largada da maratona

musical, a cidade será tomada

por quase 500 instrumentistas.
Desses, cerca de 430 são alunos
inscritos nos programas desen
volvidos pelo evento. Segundo a

organização, pouco mais de 280
nomes representam o Brasil. Já o

restante da lista aproveita as férias
de verão para deixar 21 países e se

instalar por duas semanas em Ia
raguá do Sul. Não bastando, ainda

. são esperados 57 renomados pro
fessores, igualmente, vindos de di
versas partes do mundo.

A participante que mais tem

po viajará para integrar o Femusc
é a violinista Sophia Chan. Ao� 11
anos de idade, a virtuose sai da
China e, no município, faz a gra-

vação do primeiro CD e DVD da
carreira. Além da garota, a cidade
recebe ainda um visitante do Hai

ti, dois cubanos e um contingente
significativo daArgentina. Os vizi
nhos só perdem para os brasileiros
na quantidade de alunos.

No ranking nacional; porém,
São Paulo aparece na frente dos
demais Estados. Ele é seguido,
respectivamente, por Santa Ca

tarina, Minas Gerais,. Rio Grande
do Sul e Rio de Janeiro. Entre os

catarinenses, Corupá e Florianó

polis são os municípios que lide
ram a relação.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Músicos de 21 países vão passa� duas semanas em Jaraguá do Sul tendo a música como inspiração

APENAS QUARTO PROGRAMAS AINDA NÃO ESGOTARAM AS INSCRiÇÕES

Restam cerca de 20 vagas
Os músicos que ainda cogitam

a '.possibilidade de participar do

próximo festival podem ter que
rever essa condição. Isso porque,
apenas quatro programas perma
necem com asinscrições abertas e,
mesmo assim, oferecendo menos

de 20 vagas. Conforme Maycon
Iunkes, do Instituto Femusc, quem

quiser assistir às aulas da sexta

edição só poderá fazê-lo caso seja
aluno de contrabaixo, fagote e re

gência de coral ou integrante de

quartetos de cordas. Do contrário,
deve esperar até 2012.

Segundo o responsável pelos
cadastros, as concorridas turmas
de violino, por exemplo, foram

esgotadas ao fim do primeiro dia
de acesso à disputa. Durante
todo períodc.o sistema recebeu
mais mil inscrições, ou seja,
uma média de 300 a cada sema
na. Os instrumentistas foram
escolhidos através de ordem de

chegada ou por meio de avalia

ção dos professores.

jas da microrregião recebem
uma série especial de músi
ca. Já no Sesc (Serviço Social
do Comércio), serão concen

trados os sons extraídos dos
violões clássicos.

Femusc vai ocupar palcos na Scar, em igrejas, museu e shopping

São 250 chances gratuitas
de assisti.r aosuoncertcs

O Femusc de 2011 guarda
inúmeras surpresas à plateia.
Além da presença de renoma
dos instrumentistas nas salas
de aulas, ela também poderá,
novamente, apreciar a união
de professores e alunos so

bre o palco. E, dessa vez, uma

das principais novidades é o

fato de ninguém precisar pa
gar ingresso para assistír aos
concertos. Os acessos serão
distribuídos de forma gratuita
a partir de 17 de janeiro, na se

cretaria da Scar. Cada especta
dor tem direito de retirar dois
bilhetes por dia.

De acordo com os organi
zadores, o festival reserva ao

público a chance de conferir
cerca de 250 apresentações.
Os músicos tocam no teatro,
no Museu Weg, no Shopping
Breithaupt e no espaço cul
tural do supermercado Ange
loni. Para completar, 20 igre-

Em 2010,
apresentações

reuniram uma plateia
de mais de 30 mil
espectadores.

O concerto de abertura do
Femusc está marcado para 20
de janeiro. Nele, o maestro e

diretor-artístico do festival, Alex
Klein, rege a Orquestra Sinfô
nica formada especialmente
para o evento e também a so

lista chinesa Sophia Chan. O
encerramento acontece em 5

de fevereiro, na Arena, e tem,
pelo segundo ano consecutivo,
a presença dos bailarinos da Es
cola Bolshoi, de Joinville .

As crianças da microrre

gião também podem participar
do Festivai de Música de San
ta Catarina. Mais uma vez, o

Femuskinho é a garantia de
muita diversão e aprendizado
para as férias de quem tem en

tre cinco e 13 anos de idade. A
colônia musical começa em 23
de janeiro. e segue até o encer

ramento do evento, no primeiro
sábado de fevereiro.

As atividades, organizadas
sempre das 9h às 17h, têm a co

ordenação de seis professores.
A dupla Renata Iaffé e Daniel

. Femuskinho: férias musicais .

que garantem muita diversão
Misiuk ensina os segredos dos
instrumentos de cordas aos pe
quenos. Já Elisabeth Seraphim
Prosser e Liara Krobot cuidam
das turmas de flauta doce e Rú
bia Lohmann do coro infantil. A

musicalização fica por conta de
Melita Bona.

As inscrições devem ser fei
tas na página virtual wwwfe
musc.com.br. Elas custam R$
120 e dão direito ao acesso à ini

ciação musical e à participação\

em gincanas e também no con-

certo que finaliza o Femusc, no
dia 5 de fevereiro, na Arena.
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SACOLAS CHEIAS

Consu:midores
se antecipam e

. já lotam. as lojas
Shopping teve vendas e

público acima do esperado
o primeiro fim de semana

de dezembro agitou as

vendas no comércio de
Jaraguà do Sul.

pesar da chuva que in
sistiu em cair no sábado
e no domingo, as vendas
no primeiro fim de sema

na com o horário de atendimento
estendido atingiram as expectati
vas dos lojistas. Para Sueli Flores,
gerente de uma loja de roupas, os
consumidores estão se antecipan
do nas compras natalinas. "Já per
cebemos que amaioria do pessoal
está comprando os presentes para
o Natal. Os primeiros dias foram
bons e agora esperamos que au

mente ainda mais", disse.
O presidente da CDL (Câmara

de Dirigentes Lojistas), Wander
lei Passold, não soube informar

quanto à movimentação nas lojas
associadas. Ele deve ter os dados
oficiais na manhã de hoje. A CDL

aposta na campanha de Natal para
incrementar as vendas de fim de
ano. Para motivar o consumidor
a ir às lojas, a entidade investe na

decoração e na premiação espe
cial de fim de ano. O sorteio será
de dois automóveis, cinco tele
visores de 32 polegadas LCD e 35

vales-compras de R$ 500.
No ShoppingCenterBreithaupt,

as vendas superaram as expectati
vas dos lojistas e também da admi

nistração. Segundo o diretor dema

rketing, Miguel dos Santos, o local
estava lotado nos dois dias do fim
de semana. "Foimuito acima do es

perado, estamos muito felizes por
que o público está se antecipando.
e também procurando o shopping,
pois temos muitas alternativas para
compras, lazer e alimentação em

um único espaço e com o mesmo

preço do comércio de rua', resumiu.
De acordo com Miguel, o es

tacionamento ficou lotado em di
versos horários. Para dar mais co

modidade aos clientes, o shopping
oferece um espaço alternativo para
estacionar os veículos. Na porta de

entrada, os motoristas são instru
ídos a estacionar na rua Gumer
cindo da Silva, próximo ao hotel

Itajara. Lá, os clientes podem fazer
o caminho até o shopping com um

micro-ônibus. "Também pedimos
aos lojistas para estacionarem nesse

espaço, assim eles dão a vaga parti
cular para os clientes. Só com essa

medida, são 200 carros a menos no
shopping", explica o diretor.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo,com,br

• 6 a 10/12 � 8 às 20h
• 11/12 - 8 às 17h
• 12/12 -16 às 20h
• 13 a :1;7/12 -8 às 21h
• 18/12 - 8à�(rlh

Geral 9

PIERO RAGAZZI

• 3,.1/12 a 2101 - Fechado
• 3/1 em diante - Horário normal

• SupermercadOs e shoppiAg ,

com Horário próprio

"Estou começando a procurar.
Vou dar presente para toda a

família. Acho que vou gastar uns
R$ 1.500 e tudo será comprado
aqui em Jaraguá".

TIÃO STAHELlN, S5 ANOS, CABELEIREIRO.

"Preferi comprar antes, até
mesmo porque só vou dar

presente para os filhos.
Gastei cerca de R$ _

800 esse ano".

MARIANO JASCKIU, 44ANOS, FRENTISTA�

"Acho que esse ano só vou dar

presente paraminha filha. Já
comprei alguma coisa. Pretendo
gastar nomáximo R$ 300".

ADELE SALVADOR,
•

51 ANOS, COSTUREIRA.

"Ainda estou procurando,
mas os presentes serão só
para famíliamesmo.

.

Ainda não faço ideia
de quanto vou gastar".

"Já comprei amaior parte.
Prefiro sempre comprar
antes. Comprei tudo
aqui em Iaraguã
e gastei cerca de R$ 400".

JOCELI MIRANDA, 19 ANOS,
OPERADORA DE CAIXA.NILTON XILBRE, 23 ANOS, AÇOUGUEIRO.
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Procon começa
fazerpesquisa
nosmercados

Pensando
em facilitar a

vida de quem quer eco

nomizar, o Procon de
Guaramirim realizou a

primeira pesquisa de preços de

alimentos, produtos de higiene
pessoal e limpeza na cidade.

Agora, quem seguir a lista do

orgão de defesa do consumidor

pode sentir uma economia sig
nificativa no orçamento do mês
de dezembro.

A pesquisa teve como alvo 38

produtos que foram calculados
com base no consumo mensal de
uma família composta por três

pessoas. O levantamento passou
pelos cinco mercados conside
rados de maior porte na cidade.
O Procon dísponibílíza o acesso

dos dados no endereço do órgão
e também no site da Prefeitura

www.guaramírim.sc.govbr (a

pesquisa parcial pode ser confe- .

" rida no quadro ao lado).
De acordo com Ianaína Vai

latti Fischer, do órgão de defesa
do consumidor, os valores de
vem ser atualizados todos os me-
ses, e a ideia é ampliar a pesquisa
para estabelecimentos de bair
ros distantes da área central da
cidade. liA pesquisa é importan
te, porque descobrimos que um

mesmo produto chega a ter dife

rença no preço de até 30% de um
mercado para o outro", revela.

Para facilitar, o Procon reuniu

produtos com menor preço e for
mou uma cesta básica, Portanto,
as pessoas têm a vantagem de se

guir a lista de compras indicada

pelo órgão, com base nas ofertas
dos mercados inseridos no levan
tamento. Segundo Janaína, a soma
mais econômica é de R$ 216,26, e
amais salgada fica em R$ 263,94.

Ontem, o Procon de Jaraguá
do Sul também divulgou a pes
quisa de dezembro, que pode
ser conferida no www.jaragua
dosul.com.br.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Órgão de defesa do consumidor
elabora lista para facilitar

economia dos consumidores

"
Descobrimos que um mesmo

produto chega a ter diferença
no preço de até 300/0.

JANAíNA flSCHEIl

"

, PRODUTO MAIS CARO MAIS BARATO
••••••• " •• , •••• , ••••••••• ,.,,_.,., , •••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• , •••••••••• 1 , •••• , ••• , •• , •••••••••••• , ••• , ••••••••••••••• _., •• " •••• , •• , , ••• , ••••••••••• , •••••

• Açúcar refinado 5kg R$ 10,99 R$ 9,49
• Amido de milho 500gr R$ 4,65 R$ 1,85
• Arroz tipo 1- 5kg R$ 6,99 : R$ 4,35
• Farinha de mandioca lkg R$ 2,89 R$ 2,09
• Farinha de trigo 5kg : R$ 7,43 R$ 5,99
• Carne moída de 2 o lkg R$ 7,39 R$ 6,30
• Coxão Mole lkg R$ 15,99 R$ 11,99
• Coxão Duro lkg ,

R$ 13,96.: R$ 10,95'
• Frango congelado lkg : R$ 3,79 R$ 3,19
• Achocolatado lata/ sachê 400gr R$ 2,57 R$ 3,99
• Biscoito maisena 400gr , R$ 2,59 R$ 1,89
• Café 500gr � R$ 4,77 R$ 3,79
'. Doce.de frutas 400gr R$ 2,85 R$ 2,09
,. Extrato de tomate 350gr ;

: R$ 2,09 : .' R$ 1,07
• Leite/'em Pó íata/'Sachê 400gr .'R$ 5,97 .. , R$ ,4,81
• Leite Longa Vidà Integralllt R$ 1,69 R$ 1,48
• Leite em pacote llt R$ 1,51 : - R$ 1,35
• Pão Francês lkg R$ 5,95 : R$ 4,90
• MaGarrã€l�c/Ovos 500gr R$ 1,49 R$ 1,85
• Margarina 500gr R$ 1,69 : R$ 0,59
• Óleo de Soja 900ml R$ 3,26 R$ 2,49
• ·Sall·kg R$1,15 R$ 0,75
• Vinagre 900ml R$ 0,89 : R$ 0,70
• Alho 150gr R$ 3,19 R$ 2,25
• Batata lkg R$ 1,19 R$ 0,99
• Cebola lKG - R$ 0,90 R$ 0,58
• Feijão preto lkg R$ 2,79" R$ 2,25
• Feijão vermelho lkg R$ 5,79 R$ 4,00
• Ovos (Óúzia) R$2,59 R$ 1,99, i' ,. ..!

LIMPf;:ZA DOMÉSTICA
.

• Agúá San'liá'ria llt : R$1,99 R$ 1,39
• Detergente líquidO 500mL �$ 0,97 R$ 0,79
• sabão em barra 5un � .. : R$ 5,35 R$.3,75
• Sab�o em pó !kg .. ,.: .. : :.R$ 4,59 R$ 2,99

I
'
., ' ,.ir '

,,' ,

"

"
:.(

PIS·fA CONTINUA IN'fERDITADA SEM PREVISÃO DE ABfJ�TURA

Dnit decide alargar 8R-280
ca que a solução definitiva para da BR-280. Segundo Mestri, até
conter o morro ainda está sendo agora, três projetos são analisa
estudada por engenheiros e téc- dos para a contenção de terra e

nicos, e não há previsão para a pedra sobre a rodovia.

passagem ser liberada. E como O Dnit pode construir uma

o desvio pela via municipal não cortina de concreto armado, que
suporta o tráfego de carp.inhões perfura amontanha até encontrar
com cargas pesadas, a decisão rocha firme para segurar a terra.

está centrada em construir um Ou um muro de contenção com

novo acesso para os dois sentidos. pedras e tela de aço, que podem
Por enquanto, a data para co- .aguentar dez toneladas de mate

meçar as obras de recuperação riais pormetro quadrado. Porúlti
da encosta ainda não foi anun- mo, um talude com degraus e gra
ciada, e também não se sabe ma para firmar o morro. Porém,
quando inicia o alargamento nada está definido ainda.

CORUPÁ
O Dnit (Departamento Nacio

nal de Infra-Estrutura de Trans

portes), de Florianópolis, decidiu
alargar o trecho do quilômetro
79 da BR-280 e construir' duas

pistas paralelas possibilitando
a passagem entre Jaraguá do
Sul e Corupá. A rodovia está
interditada desde o dia 25 de

novembro, quando aconteceu

a primeira queda de barreiras
da encosta sobre a pista.

O assessor de comunicação
do Dnit, Breno Maestri, expli-

Cesta básica varia de R$ 216,26 a

263,94, segundo levantamento
GUARAMIRIM

Onde encontrar produtos
mais baratos? Essa pode
ser a interrogação de
muitos consumidores a

cada mês Que se inicia.

EDUARDO MONTECINO

Duas pistas paralelas vão ser erguidas no quilômetro 79 para servir de desfio para o tráfego
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Saúdeabre vagas para internos
Intenção é suprir necessidade imediata de 26 profissionais na áreamédica e odontológica
JARAGUÁ DO SUL

Até sexta-feira. Esse é o

prazo de inscrição para os

servidores da saúde que
quiserem trabalhar com
uma equipe diferente.

s inscrições fazem parte
de um processo seletivo

-- interno, que foi aberto
tes da realização de

um concurso público e 'está dando

oportunidade para quem quiser
compor os quadros da ESF (Estraté
giaSaúde da Família). Os escolhidos
poderão compor as equipes tanto

nas unidades ou postos já existen
tes quanto nas unidades que serão

implantadas durante o prazo de va
lidade do processo seletivo.

A princípio, as vagas dispo
níveis são para as áreas médicas,
de enfermagem e odontologia. A
necessidade imediata, segundo
a Secretaria da Saúde, é de seis

médicos, quatro enfermeiros,
quatro técnicos de enfermagem,
quatro auxiliares de enferma

gem, dois dentistas e seis auxilia
res de consultório dentário - to

dos para os postos ESE
O trabalho, realizado em 40

horas semanais, inclui visitas do

miciliares, ações integradas e uma

avaliação constante dos resultados
obtidos, em equipe, além de outras

atribuições. E como o processo
'ocorre internamente, os funcioná
rios deverão receber gratificações
de função pela participação, além
da remuneração normal mensal.
Os médicos recebem a maior

gratificação, de R$ 3.950 pormês.
Enfermeiros recebem R$ 850,
enquanto técnicos e auxiliares
de enfermagem recebem, res

pectivamente, R$ 550 e R$ 450. A

remuneração extra prevista para
dentista é de R$ 1.900, enquanto
o auxiliar de consultório fica com
R$ 400 mensais.

"
o trabalho,

realizado em 40
horas semanais,
inclui visitas
domiciliares e

ações integradas.

"
As fichas de inscrição, com os

documentos requisitados, devem
ser entregues até o dia 10 de dezem
bro na Diretoria de Atenção Básica,
na rua Isidoro Pedri, número 120,
bairro Barra do Rio Molha. Mais

informações pelo site da Prefeitura

(www.jaraguadosul.com.br) no link
do Edital nO 001l201O/Semsa.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI
"I'

Por enquanto, vagas são para locados na Secretaria da Saúde. Edital do concurso público abre ainda este mês

LANÇAMENTOS fORAM CONCENTRADOS NA PRIMEIRAQUINZENA DE DEZEMBRO

Três novos livros para aestante jaraguaense
Jaraguá do Sul deve fechar o ceram com um de seus hobbies, que 99% das obras retratadas já

ano com mais três autores na lis- há cerca de seis anos: o golfe. faziam parte. do acervo do au-

ta de lançamentos. Só até o dia "O que está escrito foi rela- toro "Na primeira parte, faço um,

15 deste mês, três novos títulos tado no Buraco 19, como é cha- tributo à memória escrita. São

chegam às livrarias: "Campeões mado o bar do campo de golfe. oito autores 'antigos' de Jaraguá.
para sempre", de José Augusto As histórias são, em sua maio- Na segunda, estão reunidos 56

Caglioni, "Buraco 19 - Crônicas ria, fantasiais ou invenções re- escritores contemporâneos da
de golfe", de Celito Córdova, e latadas e inspiradas nas rodas cidade", explica Loreno. Na ter

"Panorama Jaraguá - Indicador de conversas", conta o autor. ceira e última parte, existem in

de escritores jaraguaenses", livro Segundo Córdova, mesmo se dicações bibliográficas de todos

que foi patrocinado pelo Fundo tratando de um assunto restrito os citados na publicação e tam

Municipal de Cultura e deve ser a quem se interessa pelo espor- bém daqueles que fizeram parte
distribuído em escolas e entida- te, o livro é também fonte de de coletâneas, livros, teses ou

des. Todos publicados pela De- diversão para os leigos, já que a qualquer outro tipo de literatura

sign Editora.
.

linguagem é simples e um glos- de Jaraguá.
Caglioni, em, "Campeões para sário esclarece todos os termos O lançamento está marcado

sempre", faz um resgate de histó- técnicos. para o dia 14 deste mês, às 19h30,
rias e feitos de atletas que fazem Já Loreno Hagedorn levou no Museu Weg. Caglioni faz seu

parte das vitórias do esporte ja- apenas dois mese� para mon- lançamento amanhã, no Sesc, e

raguaense. É também o espor- tar um panorama da literatura - Celito tem um encontro com o

te que permeia a obra de Celito jaraguaense. O motivo de a pes- leitor marcado para as primeiras
Córdova, cujas páginas são uma quisa, mesmo extensa, ter sido horas de sábado, dia l l, na Livra
coletânea das. crônicas que nas-. i finalizada tão .fapidament€fl;�;·' �I;j�ç�<mP�J '.�',�" '.i. �u���Ha�i'

Livros,
lançados nos

próximos
dias, retratam

as histórias
do golfe ea
riqueza da
literatura

jaraguaense
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EDUG CÃO
Alunos do Jangada são
destaque em química
Três estudantes foram selecionados paraOlimpíada Nacional da disciplina
Tabelas periódicas,
cálculos e muitas fórmulas.
Esse universo costuma ser
o terror de muitos alunos
durante a vida escolar.

12 Geral

Mas
para três estudantes

do segundo ano do en

sino médio do Iangada
tudo que se relaciona ao

aprendizado da química é atraen
te e interessante. Bárbara Franz,
16 anos, Nahum dos Santos, 16

anos, e Vitória Puccini, 15 anos,
acabam de receber uma notícia
boa e motivadora: eles foram se

lecionados para a etapa nacional
das Olimpíadas de Química.

Foram duas provas, com quaren
ta questões objetivas cada, e milha
res de candidatos deixados para trás.
"Eles ficaram entre os 23 primeiros
na etapa estadual entre 20 mil ins
critos. Agora estão na etapa nacional
e se passarem vão para a mundial.
São os únicos da cidade que chega
ram tão longe", comenta orgulhoso
o coordenador do ensino médio da

escola,WernerMaul.

Segundo ele, o colégio aposta
em um diferencial para tomar o

ensino da química mais atraente

aos alunos. "A professora procura
aliar teoria e prática. Aplicar a quí
mica no dia a dia deles, com expe
riências e aulas de laboratório. E a

cada 15 dias, oferecemos aulas de

reforço do conteúdo", destaca.

INCENTIVO A MAIS
PARA OS ESTUDOS

Os estudantes confirmam que
com aulas dinâmicas, a disciplina
deixa de ser vista como um bicho de
sete cabeças. "Eu sempre gostei de
química e tenho facilidade em en

tender o conteúdo. Isso serve como

estímulo. Agora vou me preparar e
estudar muito", _comenta Nahum.
"É um incentivo a mais. Eu fui mais

pelo que eu sei na hora de responder
a prova, mas agora quero me prepa
rarmelhor", acrescentaBárbara.

Já para Vitória a classificação
parece ter vindo em boa hora. "Eu'
estava em dúvida entre cursar me

dicina ou farmácia na faculdade.

Agora tenho aindamais vontade de
. fazer algo nesta área", revela.

Os alunos fazem o teste da eta

pa nacional em agosto de 2011.

O CORREIO DO POVO • Terça-feira. 7 de dezembro de 2010

"
Isso serve de
estímulo.

Agora vou me

preparar e
estudar muito.
NAHUM DOS SANTOS,

ESTUDANTE

"
PIERO RAGAZZI

." '.1$ IIf. PJ' w s -""",-.,
_ _

Vitória (O), Nahum e Bárbara venceram 20 mil candidatos na etapa estadual da Olimpíada de Química e agora se preparam para disputa nacional

NOVAS OPÇÕES DEGRADUAÇÃO COM INSCRiÇÕES ABERTAS

Fameg matricula para três novos cursos
, ARQUIVO OCP

dade munidos de documentos

pessoais, certificado de conclu
são do ensino médio e histórico
escolar. A partir de agora, a uni
dade de Guaramirim do grupo
Uniasselvi passa a contar com

17 cursos de graduação presen
cias. O campus atende cerca de

1,6 mil acadêmicos.
Já a -Faculdade Jangada, em

Iaraguá do Sul, acaba de ter o

curso de enfermagem reconhe
cido pelo MEC. São oitenta va

gas anuais, e as aulas acontecem
durante o dia, tanto no turno

matutino como no vespertino.
As mensalidades custam R$ 694
e o processo seletivo está com

inscrições abertas até o próxi
mo dia 9. O vestibular aconte
ce nos dias 10 e 11. Inscrições
podem ser feitas através do site

www.faculdadejangada.com.
brou na sede da instituição.

AUniasselvi/Fameg, em Gua

ramirim, acaba de receber auto

rização do MEC (Ministério da

Educação) para a oferta de três
novos cursos de graduação pre
sencial: arquitetura e urbanismo,
engenharia . civil

.

e engenharia
química. Todas as opções serão

oferecidas no período noturno e

commensalidades de R$ 640.
De acordo com informa

ções do setor de Marketing da

faculdade, os cursos atendem a

necessidade do mercado de tra

balho na região. Laboratórios fo
ram equipados e professores da

região e de outras unidades do

grupo contratados para viabili
zar os novos cursos. -

As matrículas para as três

graduações já estão abertas e

são feitas através de seleção
pelo histórico escolar. Interes
sados devem procurar a uni-

Engenharia
civil é um
dos novos
cursos da
Uniasselvil ,

Fameg
para 2011

����,r���
�-�
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Universo TPM

Elijane Jung

Medinho!

Andei
lendo que nos dois últimos anos foram realizadas

60 cirurgias para troca de sexo no Brasil e que só no Rio

de Ianeirq há 130 pessoas na lista de espera. E tudo isso

realizado pela rede pública, não totalmente de graça, mas

cobrando, do paciente aproximadamente mil' reais, bem abaixo

dos 30 mil cobrados em hospitais privados. Não me assusta que

alguém queira se assumir totalmente. O que me assusta é a quan

tidade de gente descontente com seu gênero sexual. Tenho medo

de que um dia seja normal encontrar um cara na balada e ele dizer

que quando era "ela" tinha peitos maiores que os meus ...

\

Mulher 13

� "'!!fl!l!!JU" I, ''/!lJ!JJIUJI1!!E,J;i,BillIJJiJl!JI-
/' �

(BISCOITO i
� DA SORTE �

Se necessário,
peça ajuda.

GTRL G + GTRL V

TEIMOSIA TOLA
Sabe quando você toma uma atitude e a grandemaioria das

pessoas a sua volta discorda? Não seria essa a hora certa de

entender que você está errada? Não seria o momento exato

de ligar o botãozinho do bom senso e admitir de uma vez

por todas que não é possível que você esteja certa, quando
uma dúzia de pessoas te diz o contrário?Minhamãe sempre
dizia: "se umapessoa está contra você, você pode lutar por
suas convicções. Se duas estiverem contra, ainda assim você

pode estar certa. Mas, se três oumais forem contra, é hora de

deixar de ser teimosa e admitir que você pode estar errada". E
quanto mais cedo a gente aprende essa lição, menor o risco
de acabarmos sozinhas, gritando que pau é pedra e pronto!

TRICOTANDO
. .. 'Lembram quando eu dizia que
seria uma ótima sogra? Bem, talvez
eu tenhamentido. Tenho feito
das tripas coração para que meu
benzíriho não perceba nada, mas
sabe o que é? Eu até aprovo. Mas é
tão difícil! Glup!

• Amanhã no Brasil é comemorado
o Dia da Família. Família que
é sinônimo de aconchego, de
proteção e de acolhimento.
Em'qualquer circunstância, é.
a família que está pronta para
perdoar e amar de verdade.
Bendita a nossa família!

• Meu amigo encontrou uma colega
nossa e já foi colocando amão na

barriguinha protuberante dela: "Que

ECA! ABANDONA:
Essa sensibilidade nos dentes,

colega! Essa história de demorar ho
ras tomando um sorvertinho ou de
não beber nada gelado antes de "es

quentar" tem que ter um fim. Exis
tem excelentes cremes dentais que
fazem milagres e você percebe uma
melhora imediata. Com o uso cons

tante então, é só dar adeus definiti
vamente à sensibilidade. Abandona
esse sofrimento, meu bem!

lindo! Já escolheram o nomei" E a

resposta prá lá de indignada: "Já!
Vai chamar-se Gordura Localizada
dá a Luz". Eita lelê!

• O mais bonito é ver, os jogadores,
quando ganham umapartida ou
um campeonato, agradecerem Deus

emprimeiro lugar. Claro, por que o

Senhor arranca do meio do campo,
. tabela, cruza, recebe, cabeceia
e faz o gol! Clichê.

• "

...Mas eu guardo tudo aqui no
meu peito; Tanto tempo estudando
seu jeito. Tanto tempo esperando
uma chance. Sonhei tanto com
esse romance. Que tolo, mas eu
não consigo evitar...

" (Pimentas do
Reino em Pensando emVocê),

Na euforia que antecede as férias. Conte

os dias, porém, sem deixar a ansiedade to

mar conta e não esqueça o que ainda tem

que fazer antes do descanso. No trabalho

procure adiantar tudo para que às vésperas
das férias você possa estar mais relaxada.

Em casa, programe pagamento de contas,
não encha sua geladeira, vá pensando em

quem vai ficar com o cachorro e quem fica

rá de olho na sua casa. Com tudo isso pen
sadinho, se joga em: 10,9,8 ...
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
QUINTA-FEIRAQUARTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

PatríciaMoraes,
jornalista

CharlesZimmerm�nn, CarlosHenrique
escritor Schroeder, escritor

KellyErdmaJin,
jornalista

As canoões infantis e os animais
�

Em
uma crônica anterior, um tanto

polêmica, falei das canções infantis
tradicionais, aquelas que vêm sendo
cantadas por crianças de sucessivas

gerações, o que me lembra outra crônica,
mais polêmica ainda, sobre as fábulas, os con
tos de fadas importados e antigos que encan
tam nossas crianças.

O tema foi polêmico, porque menciona
va as letras de canções como "Atirei o pau no

gato", "O Cravo brigou com a rosa" e outras

mais, onde encontramos cenas de violência
em cima de músicas ótimas e cadenciadas.
Recebi muitas mensagens, de pessoas que
concordavam, de outras que nunca tinham

parado para pensar, mas perceberam que re

almente havia alguma coisa e de outras que
achavam que era exagero.

Achei ótimo ter provocado uma discussão a

respeito e essa discussão ter resultado em mu

danças, que podem ser até localizadas, mas que
já começaram a acontecer. E omelhor resultado
disso foi uma matéria em um programa naTV a

cabo, atingindo todo o país, sobre as inovações
implantadas nas conhecidas canções infantis

por professores e educadores de Florianópolis.
E o programa tem o poder de difundir a ideia, de
disseminar a novidade.

Amatéria mostrava educadores de crian

ças na pré-escola, cantando com 'seus alu
nos aquelas mesmas famosas canções infan
tis que tínhamos denunciadõ'pelo conteúdo
aparentemente inocente, embora tendendo
à violência, mas com letra reescritas, repen
sadas. Politicamente corretas, como disse-

ram, termo que eu nem considero muito

simpático, embora seja apropriado.
"Atirei o pau no gato" ficou mais ou menos

assim: "Não atirei o pau no gato / porque isso
não se faz / O gatinho é nosso amigo / Não deve
mos maltratar os animais / Jamais!" E "O cravo

brigou com a rosa...
" está sendo cantado assim:

"A rosa deu um remédio / e o cravo logo sarou /
O cravo foi levantado / E a rosa o abraçou." Não
ficou melhor?Transmite umamensagem positi
va e amúsica continua gostosa e vibrante.

O "boi da cara preta" virou "boi do Piauí"
e por aí vai. As crianças gostaram, pois per
guntadas pela reportagem, disseram que
preferiam as novas versões, como "NÃO ati
re o pau no gato" e explicaram o porquê.

Uma doutora em educação, perguntada a

respeito pela repórter, disse não concordar por
que acha exagero pensar que as crianças pos
sam ser influenciadas pelas letras das músicas.
Eu peço licença para discordar, porque as pró
prias crianças já responderam a ela, crianças de
dois, três, cinco anos. Quando pediram a elas

que justificassem porque preferiam as novas

versões, responderam que não se deve maltratar
nenhum animal, nenhum servivo, nunca. Então
não é correto dizer que as crianças não prestam
atenção ao conteúdo das letras. Elas entendem,
sim, e até copiam. Elas são pequenos discos rí

gidos vazios que gravam tudo.
Melhor se pudermos passar-lhes boas

mensagens, para que sejam adultos mais

responsáveis amanhã.

A família da
Laila vai se
mudare não

pode levá-Ia
junto. Ela está
com todas as
vacinas em dia.
Para adotar

essa pequenina,
entrarem
contato com

Marcelo, pelo
telefone (47)
9953-4909.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Pet Shop Completo
Táxi Dog"

Hospedagem
Banho e Tosa

Doa-se Cães e Gatos

CINEMA
JARAGuÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Megamente (Dub) (15h, 17h, 19h, 21h - seg, ter, qui, sex)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 - qua, sab, dom)
• Cine Breithaupt 2
• Um Parto de Viagem (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)
(15h, 18h, 21h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Megamente (Dub) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg) (14h45,
17h45, 20h45 - todos os dias)
• Cine Garten 1
• A Rede Social (Leg) (14h20, 16h50, 19h20, 21h50

- todos os dias)
• Cine Garten 2
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)
(15h, 18h, 21h - todos os dias)• http://luizcarlosamorim.blogspot.com
• Cine Garten 3
• Muita Calma Nessa Hora (Dub)
(16h40 - todos os dias)

• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h10, 19h10,
-21h40 - todos os dias)
• Cine Garten 4
• Minhas Mães e Meu Pai (Leg) (14h40, 17h, 22h10

LANÇAMENTOS

o Poder

- todos os dias)
• Um Parto de Viagem (Dub)(19h40 - todos os dias)
• Cine Garten 5
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)(14h30,
17h30, 20h30 - todos os dias)

• Cine Garten 6 - 3D
• Megamente (Dub) (13h30, 15h40, 17h50, 19h50 -

todos os dias)
• Megamente (Leg) (22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Megamente (Dub) (13h30, 15h40,
17h50, 19h50, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)(14h30,
17h30, 20h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)
(15h, 18h10, 21h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Minhas Mães e Meu Pai (Leg)
(14h, 16h20, 21h10 - todos os dias)

• Um Parto de Viagem (Dub)
(18h50 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• A Rede Social (Leg) (14h10, 16h40, 19h10, 21h40

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Tropa de Elite 2 (Dub) (13h50,
1630, 19h20, 21h50 - todos os dias)

NOVELAS
Nesta obra, Rhonda Byrne, mesma autora do fenômeno editorial O Sé

gredo, mostra o maior poder do Universo. A autora tenta fazer os leitores
descôbrirem como O Poder pode fazer eles conquistarem tudo o que quise
rem. Ela revela através deste livro que no momento da criação foi liberado
um grande poder. Este poder está dentro de você, está em todas as coisas:

Aqueles que dominam esse poder são os que mudam o mundo.

ARAGUAIA

Bruno enfatiza o fato de seu pai não ser o homem que
Janaína acreditava que ele era e Nancy ouve. Terê entrega
uma solução medicinal para Amélia aplicar em Vitor. Ma
nuela chega à estalagem e pergunta para a vidente por que
Solano precisa usar o amuleto de proteção. Estela pensa no

pedido de ajuda que fez a Ruriá para não morrer por causa

de Solano. Vitor afirma para Amélia que quer viver com ela.
Vitor aparece na operadora para falar com Caroço e Fred se

surpreende. ° Bjspe aconselha Padre EmOio a legalizar o sítio

para continuar cuidando dos órfãos. Ricardo suspeita da gra
videz de Pérola. Vitor diz a Fred que seu avião foi sabotado.
Manuela lê o caderno de Antoninha e se assusta. Sola no e

Estela conversam com Laura sobre a safra de girassóis. Laura
comenta com Solano sobre a antiga profissão de Beatriz e ele

desconfia de Estela. Vitor aparece na fazenda de Max.

Perigosas
Três garotas (uma stripper, uma executiva e uma trafícante de

drogas) ambiciosas e completamente amorais planejam enrique- ",

cer rapidamente, viajando para um deserto com o intento de rou

bar uma enorme fortuna em diamantes a mando de um criminoso.

Contudo, as coisas fogem rapidamente do controle no momento

em que outros ladrões entram em cena, mas, principalmente,
quando descobrem que seus piores inimigos serão elas mesmas,

, já que nenhuma delas confia completamente nas parceiras.

PASSIONE
Cris e Laura vêem o carro de Melina em frente à casa de

Diana e'resolvern avisar Mauro. Melina muda o seu dêpoi
menta na delegacia e exige a prisão de Mauro. Bete fica feliz
com a presença de Fátima, que pede a Felícia para dormir

na casa da avó. Sinval e Stela fazem as pazes. Fred con

segue convencer os acionistas minoritários a vender suas

ações. Mauro recebe uma intimação, mas afirma que vai

provar sua inocência. Fred pede que Laura lhe conte por que
Mellna mudou seu depoimento. Valentina exige que Jonisval
lhe pague metade do que prometeu para levar Kelly a um

cliente. Clara aconselha Kelly a não se aproximar da avó.
Fortunato recebe sua indenização. Gemma vai até a quitine
te de Berilo para falar sobre seu divórcio de Agostina. Fred
decide abandonar Melina.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Sônia deixa claro para Virgínia que ama André. Virgínia
pede para filha voltar com ela para' casa. Carmem chega da

rua e conta que Ajuricaba e Lincon quase saíram no braço.
Nicolau e Nasinho riem ao lembrarem do que aconteceu na

praça. Sérgio confessa a André que está apavorado. Flores
conta a Nicolau que seu telefone está grampeado. O profes
sor explica que não tirou o grampo, porque é melhor que o

grampeador ache que o está monitorando. Ele afirma que
sabe que foi Jaca quem fez isso. Jaca fala para Ellen que
não tem uma ideia formada sobre o Comando Invisível, reve
la que está investigando tudo e a aconselha a tomar muito

cuidado. Flores explica a Nicolau que pretende incriminar Jaca

pela morte do presidente do Brasil, que vai estar em Ribeirão
no aniversário d.e 250 anos da cidade.

TI TI TI

A Madre Superiora alerta Jaqueline sobre as regras do
convento e diz que ela terá que trocar seu nome. Jacques
embarca com Clotilde para a lua-de-mel. D�sirée avisa à mãe

que Stéfany e a criança melhoraram e segue para a vila com

Armandinho. Thaísa investe contra as modelos do condomínio.
Marcela visita Julinho em seu novo apartamento e mostra

ao amigo o desenho que Renato fez. Edgar diz a Desirée

que ela continua no castlng da Agência. Beatrice M. publi
ca um novo post criticando Help. Help conclui que Mabi é a

blogueira misteriosa. Camila se declara para Luti e o beija.
Marcela tenta se aproximar de Renato, mas ele a repele. Ste
Ia e Giancarlo falam sobre a infância do filho e Marcela se

comove. Breno surge na casa de Rebeca e encontra Gino.

Help desmascara Mabi. Gabriela reclama de enjoo e Aman

da desconfia de que ela esteja grávida.
i

. .;, ... - -�,�- ...... ....._ ...•.. -. ,.., �....., . ,- - - ..... _

\ � i -' (Q ttesumQ dos eaJllítúlóS' é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Boas vibrações no campo profis
sional. Tudo o que conseguir será

graças ao seu esforço pessoal. A

vida amorosa pode ficar em segundo pla
no. Aproveite, o dia será marcado por van

tagens materiais e contatos importantes.

TOURO

No trabalho, agarre a chance
de provar a sua capacidade. A

teimosia pode ser o seu pior obs
táculo na relação a dois. É hora de somar

forças com quem têm objetivos e interes

ses profissionais iguais aos seus.

ii, Quem trabalha com turismo, la

I� zer ou entretenimento não pode
reclamar da sorte. Tente ser mais

discreto na relação a dois. Terá habilida

de para lidar com atividades que exijam
raciocínio prático.

CÂNCER
No trabalho, o dia promete ser

muito produtivo. Saberá entre-

ter a sua clientela com talento e

criatividade. Parcerias em evidência, in

clusive no campo sentimental. Tente não

precipitar os acontecimentos.

LEÃO
Bom dia para usar sua criativida
de no trabalho. Há possibilidade

de se interessar por alguém do

seu cotidiano. A dois, sua lealdade será
marcante. Hoje, a sorte estará ao lado

de quem trabalha em casa ou por conta

própria.

Quanto mais envolvido estiver

com o seu trabalho, maior será
a sua criatividade. A vida amoro

sa vai estar afinada com fortes emoções.
Trabalhar em casa pode ser muito vanta

joso, por isso convém pensar melhor nes

sa alternativa.

LIBRA .

A comunicação pode se transfor
mar na sua principal ferramenta
de trabalho. Noite ideal para prio

rizar assuntos da sua vida íntima e afeti
va. Terá êxito para desenrolar assuntos

ligados a seguro, herança ou imóveis.

ESCORPIÃO
.

Quem trabalha com vendas, en
sino, publicidade ou Justiça está
no caminho certo. Hoje, assuntos

íntimos merecem sua atenção. A atração
física e o erotismo vão marcar a relação
a dois. Mudança de casa ou cidade será
favorecida.

SAGITÁRIO
"
No trabalho, vai ter que dar duro

para atingir suas metas. A dois,
tenha cuidado para não confun

dir seus interesses. Poderá driblar as re

sistências com facilidade ao trabalhar de

forma reservada.

CAPRICÓRNIO
No trabalho, dia propício para
assumir responsabilidades, po-
dendo ter êxito em cargos de lide

rança. Sucesso para a vida a dois devido

ao seu magnetismo pessoal. Confie na sua

força para mudar o que for necessário.

r_".,,,,,.,.,.., AQUÁR10
•

Evite ficar em evidência - quanto
mais discreto for, maior será o

seu prestígio na carreira. No cam

po afetivo, convém manter-se numa posi
ção recolhida. Siga as suas convicções e

não terá do que se arrepender.

PEIXES

No campo_profissional, período
favorável para finalizar tarefas

que havia deixado de lado. O se

tor afetivo está bem-amparado. Não perca
a chance de fazer uma proposta mais sé

ria, as parcerias estão favorecidas!
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Malvino Salvador
é visto com atriz

Malvino Salvador foi visto aos beijos com Jéssika

Alves, que viveu a Norma Jeane de "Malhação". O

galã trocou carinhos com a moça, sem se preocu

par com os presentes do local. Atualmente, Malvino
namora com Sophie Charlotte, que interpreta a Sté

fhany de Ti ti ti.

Arõsio fica
sem salário

Ana Paula Arósio teve o salário cortado na

Globo após ser afastada de "Insensato co

ração". Segundo a revista "Veja", a atriz foi

punida por ter desistido de fazer a novela de
Gilberto Braga e Ricardo Unhares. Ana Pau-
Ia deixou de comparecer às, gravações e foi
substituída por Paola Oliveira.

Gabriel Braga Nunes
assume personagem
Gabriel Braga Nunes será o substituto de Fábio

Assunção em "Insensato coração", novela de Gilberto

Braga e Ricardo Unhares. O ator estava afastado da
Globo - fez diversas novelas na Record - e recentemen

te voltou ao ar na emissora em "As cariocas". O perso
nagem é um empresário e viverá um romance turbu
lento com Gloria Pires, uma história de amor e ódio.

DIVIRTA-SE

Fraude
Aluno de direito ao fazer prova oral:
- O que é uma fraude?
- É o que o senhor, professor, está fazendo -

responde o aluno.
O professor fica indignado:
- Ora essa1 explique-se.
Então, diz o aluno:
- Segundo o Código Penal, comete fraude todo

aquele que se aproveita da ignorância do ou-

tro.pare o-erejuetca r.

Alemão quer
morar junto
Diego Gasquez, vencedor da

sétima edição do Big Brother

Brasil, que ficou conhecido como

Alemão, pretende ir morar com
sua nova namorada. Ele conhe
ceu a moça em um show do
Black Eyed Peas· no Rio. A elefta
do ex-BBB, é a ex-M iss Goiás
Priscila Nascimento. De acordo
com uma fonte, os dois estão
tão apaixonados que Diego já
faz planos de morar junto da
amada em breve.

Avó entra com acão
�

para ver o neto
.

Pepita Rodrigues entrou com uma ordem judicial
para poder ver o neto, João Valentim, filho de Dado Do
labella e Viviane Sarahyba. Há dois meses, a familia de
Dolabella não vê o garoto, que vai completar um ano no

próximo dia 10. "Ela só deixa vê-Io na casa dos pais ou
na casa em que vive agora, que por sinal é do meu filho.
Assim não tem condições. A gente só quer passear e ter
o João por alguns dias conosco", contou Pepita à coluna.

Diana vai mesmo
morrer em Passione
Se o autor Silvio de .Abreu desistiu de dar fim à per

sonagem, que seria assassinada com um tiro no peito,
preferindo dar cabo de Saulo (Werner Schünemann),
dessa vez, a jornalista vai se despedir da trama. Durante
a gestação, Diana vai sofrer com a pressão alta, o que
inspira bastante cuidado. E no capítulo que vai ao ar no
dia 18, a jornalista, grávida de sete meses, morre logo
após o nascimento da filha, para desespero de Mauro.

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 3x3.

AN IVERSARIANTES
6/12
Addan D. Ferreira

Adilar Dalsochio
Aires J. Mengarda
Aires'Mengarda
Alicke A. Matzanke
Aline Valentini
Amarildo L. Gervin
Ana Hostin

BetoFausel
Cesar J.Zarretti
Charles Harmach
Daniela Engelmann
Dario Pradi
Edite S: Borchardt

Eronildes !3. Krug
Fabiélno C. Bassanesi
Fernando,da costa
Giselle Schmitz

IgQr L. R. de O. Lurei
Jacir Buzarello '

JeGII) Celso Naiberg
Jeal1 Cêsar, Nalberg
Jeferson Malhe'iros
Jéssíea G�sser
José GonÇ?illves"
José O. Pereira

A:demir Gielow

Agenor Butzke
Agenor Butzke
.Arnanda Floriani
Amanda P.Coelho
Anelore Kohler
Carmem R. Fugel
Claudinei C. Gulow
Ivone C.Ra<:luenz

Nathan Ziener
Nilson B. F,ernandes

Nilson F. Prestes
Pietro K. Gumz
Robersof1l' C. Fidlenski
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Moa Gonçalves
Buxixo

ais uma! Segunda as comadres de plantão, a recaída foi
com beijos cinematográficos. A bela nutricionista, Marili
Dias Pasold, e o ex-namorado de oito anos, o bom vivant
Rubens Barreto, tiveram uma recaída na festa de níver de

Hamilton Robel, sábado, na sua bela residência, em Piçarras. Mais
de 50 pessoas conferiram. Será que vão ficar juntos novamente? En

quanto isso, nada melhor que um Nitrix para levantar o astral.

Alegria
A morena bonita e inteligente

Solange Luiza Bona, está toda fe
liz, pois passou em vigésimo lugar
no Vestibular de Direito. Amãezo
na Tereza Bona, está na maior fe
licidade assim como a avó coruja
Dona Soraia Lins. Vai seguir a car
reira damãe, e da prima, abrilhan
te advogada Luiza Lins, em Curiti
ba. Parabéns, Mari!

NAS RODAS
• Dois colegas que dividiam sucesso

nomesmo espaço profissional, já
não dividemmais... O motivo da

separação foi a inconveniência da
mulher de um deles.

• Pelomeu fio vermelho fiquei
sabendo que um herdeiro bom
vivant está solteiro novamente. O
motivo real para aquelamoçoila
bonita que atende por Jane, f\

continuar sonhando em namorar

com ele... O lave com amorena

joinvillense chegou ao

finalmais uma vez.

• Circula nas ruas da cidade urna
. bela BMWBranca 550 X6, último
tipo, urn carrão de urn jovem
empresário.Amáquina custa em
tomo de 550mil reais. Só pra quem
pode! Eu só no sonho!
• O polêmio empresárioAldo
Pavanello será notícia na revista
Nossa, edição de novembro, que
estará nas bancas quinta-feira.
•A festaExplosão deAxé, no Espaço
do Oca, uniu obonitónPaulinho
Queiroz e a lindinhaRoseli Pontes.
Os dois estão cada diamais firmes
no namoro.

Butiá
O empresário Paulo Marcatto,

que repaginou todinho seu fino
.Restaurante Butiá, na orla de Barra
Velha, estava com a casa cheinhano
fim de semana. Lá, foi visto além de
nomes deA aZ aqui da urbe sorriso,
figuras importantes como o gover
nador Leonel Pavan e seu staf.

Escutei um dia, que a partir desse sábado,
as lombadas eletrônicas serão desligadas nos
fins de semana, das 8 às 20 horas, até o fim de

janeiro de 2011. Mas a turma que adora andar
turbinada, todo o cuidado é pouco. Os agentes
de trânsito podem estar aonde você menos es

pera. Será? Não sou São Tomé, mas "Só vendo
pra crer". Ou você acredita em Papai Noel?

Ismar Lombardi no
Campeonato de Pênaltis,
promovido pela revista
Nossa, na Karlache

o tenista Guga Kuerten, em recente

passagem por Jaraguá, foi conferir
junto a um amigo as delícias do
Restaurante Kantan

Zumzum

Ulian, Ana Juliana, Letícia
e Tatiane, na inauguração
Donna Anna, um das lojas
que veio para pontuar

• Perdi novamente o meu

arquivo. Quem mandou uma
foto ou alguma notinha para
registrar na coluna, por favor,
reênvie. Ta aí o recado.

• Estive almoçando ontem,
no Subway. Fala sério, o
lanche além de saudável é
uma delícia. Não é por nada o

sucesso que.a casa faz.

• As primeiras pessoas que
comparecerem hoje na Capital
Imóveis, na RuaMarina
Frutuoso, 810, ganhará um
DVD de lançamento ao vivo
da duplãTéo & Edu.

• O tradicional Bazar da
Karlache Malhas, está um
sucesso. E vai até dia 11 de
dezembro. Aproveite, a-loja
fica anexo à fábrica.

,

.!IIVem divórcio badalado
por aí. O jovem casal já
não se entende e não fala
a mesma língua do amor e
do companheirismo. Estão
cuidando da separação em
clima de paz. A sintonia .

acabou de vez!

• No dia 15 de novembro,
às 19 horas, a prefeita
Cecília Konell será hostes
no Restaurante Pedra
Branca, durante um jantar
de confraternização com os

colegas da. Imprensa.

• Saudade é uma coisa que
não tem medida, é um vazio '"

que a gente só pode preencher
com a lembrança.

" • Meu amigo André
Cavuguioli já prepara os

quitutes para comemorar em
grande estilo seu níver, dia 16 ..

Ninguém
pode ser

escravo de sua
identidade:
quando

surge uma
. possibilidade
de mudança é
preciso mudar.

ELlOTGOUDT

'"

Na Adega Airoso Menezes além da tradicional carta de vi
nhos e bebidas importadas, você pode comprar os mais finos
frios, embutidos e queijos e os pratos finos, vá ver de perto
as delícias que chegaram lá.
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os cresce 1,6%
NOVEMBRO

duçãodeveí
Já as vendas subiram 8,3% ante outubro desse ano e 30,5% em relação a novembro de 2009
SÃO PAULO

A produção de veículos no

mercado brasileiro somou

321,1 mil unidades em

novembro.

...... número representa cresci
mento de 1,6% ante outu

bro e de 10,1% na compa
...� ração com novembro de
2009. Os dados foram divulgados
ontem pela Anfavea (Associação
Nacional dos Fabricantes de Veí
culos Automotores).

No mês passado, as vendas .

de veículos no mercado interno

atingiram 328,5 mil unidades,
equivalente a uma alta de 8,3%
ante outubro e um crescimento
de 30,5% em relação a novem

bro de 2009.
De janeiro a novembro de

2010, 3,36 milhões de veículos
foram produzidos, uma elevação
de 14,6% sobre o mesmo período
do ano passado. No acumulado
do ano, as vendas somaram 3,13
milhões de unidades, um cres

cimento de 10% na comparação
com os veículos comercializados
em igual período de 2009.

O setor automotivo encerrou

o mês de novembro cohl135.913

empregados, um crescimento
de 0,5% em relação a outubro,
segundo a Anfavea. Na compa
ração com novembro de 2009,
houve alta de 9,7% no contin

gente de empregados .

.

De janeiro a novembro
de 2010, 3,36 milhões
de veículos foram

produzidos, 14,60/0 a mais
que o ano passado.

DIVULGAÇÃO

O segmento de máquinas
agrícolas teve alta de 0,7% no

número de empregados na·

comparação com outubro e re

gistrou 18.713 funcionários. Na

comparação com novembro de

2009, a alta é de 22,7%.
As vendas de automóveis e

veículos comerciais leves mode
lo bicombustível (flex) somaram

269.515 unidades em novembro e

representaram 86,6% do total co
mercializado na categoria no pais.
O resultado indica um avanço em

relação ao desempenho de novem
bro de 2009, quando a fatia era de

85,9%, com 247.094 unidades.

• Agência Estado Em novembro, as vendas no mercado interno atingiram 328,5 mil, crescimento de 30,5% em relação a 2009

BNDES VAI RECEBER MENOS SUBsíDIOS

trar", disse o ministro, durante
seminário no Rio de Janeiro.

Segundo Mantega, o governo
também vai "diminuir a política
fiscal e abrir espaço para a políti
ca monetária, reduzindo a dívida

publica e abrindo espaço para a

queda dos juros".

"Problemas ocorrem em
. momento de expansão"

Governo vai reduzir recursos
O ministro da Fazenda, Gui

do Mantega, disse ontem, que,
após cumprir um papel antící
clico para impulsionar a' eco

nomia brasileira no pós-crise,
. o governo pretende reduzir os

subsídios e os recursos para
o BNDES (Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico
e Social), abrindo mais espaço
para o setor privado no finan
ciamento dos investimentos. "A

partir de 2011, vamos reduzir
gastos de custeio e subsídios,
vamos reduzir recursos para o

BNDES para o setor privado en-

SÃO PAULO
O presidente do Banco Central,

.
Henrique Meirelles, afirmou ontem
que problemas de ordem econô
mica não acontecem em momen

tos de crise e sim em períodos de
crescimento da economia. Segun
do ele, a economia brasileira está
ancorada no aumento da deman
da doméstica e, por isso, o BC ado
tou medidas macroprudenciais
no momento em que a economia
brasileira está avançando.

De acordo com Meirelles, as

medidas adotadas na última sex

ta-feira têm como objetivo man

ter o crescimento sustentado da
economia brasileira daqui para
frente. "Não podemos simples
mente acreditar que o que está

conseguido já é o suficiente,
então que não é mais necessá
rio trabalhar nem nos antecipar
porque daqui para frente é só
de fato, como se diz no futebol,
correr para o abraço. Eu acho

que a celebração é importante"
mas também é importante con

tinuar o trabalho à frente", disse
o presidente do BC.

"Não podemos
simplesmente acreditar

que o que está conseguido
já é o sufidente".
HENRIQU&;MEIRELLES,

PRESIDENTE DO BANCO CENtRAL.
3273-0163

.

3
O Banco Central anunciou se

mana passada uma série de me

didas para reduzir o ritmo de au

mento do crédito e intensificar o

processo de desaceleração da eco
nomia, a fim de evitar o aumento
da inflação. Haverá aumento do

compulsório (dinheiro dos bancos

que fica depositado no BC), para
retirar R$ 61 bilhões da econo

mia, restrição para empréstimos
de longo prazo a pessoas físicas e

retirada da ajuda do FGC (Fundo
Garantidor de Crédito) para ban
cos demenor porte.

1* Terreno d/es uina/lta ua Ú. c/505m2• à 340m do mar.R 120.00000
2- Sobrado na ARSEPUM/Amizade- clgiscina-Alto Padrão ..R$530.000,OO.
3- Res.Yitórla·Régla·Yila.Lalau/3Dormltórjos/ cozinha mobiliada/com
77m2/sacadalc/churrasguejra/ piso cerâmico! rebajxel gesso R$160.0QO,OO
4-Bes,EmannueIlNOYO 04 Unidades 1Sufte+2dorm/",R$ 165,000,00,
Aptos Novos para Aquisição ou tnvestímento.Entrada de 12,600,00+
12ou24 are. de 599,00/mes e a ás arcelas-Financiamento Bancário,
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PR·EVISÃO DO TEMPO

o tempo fica instável
no Estado,' com
nebulosidade
variável e chuva
isolada no decorrer.
do dia na maioria
das regiões.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 18°C
MÁX: 24°C iI'

QUARTA
-! MíN: 20°C
,

MÁX: 33°C

QUINTA
MíN: 18°C
MÁX: 29°C

SEXTA

MíN: 15°C
MÁX: 28óC

Semana de sol
e chuva em se
o deslocamento de uma frente

friapelo sul do Brasil, contribui para
a formação de áreas de instabilidade
em toda Santa Catarina essa sema

na, deixando o período com chuva
no início e fim do dia. Temperaturas
elevadas. O tempo muda na sexta

feira, com predomínio de sol.

(;::;:�':)'I';:�) .'r � � 'P'�jl' ,I J

PaI'lJialmmii(J Nuhlado Instál/.l1
'

ChU't/flSfi Tc6viJadl';_
NublaDo

í

f
l
t

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

r

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nO 188/2010
o SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto de Jaraguá do Sul
- SC comunica que esta contratando a empresa Tecnoflex Serviços Ltda para
manutenção do Sistema TFI - Saneamento (software do Controle Comercial),
através de Inexigibilidade de [lcitação, ao preço mensal de 3.530,00, valor
adicional por usuário R$ 66,00, aperfeiçoamento de desenvolvimento a pedido
do SAMAE R$ 66,00 a hora.
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

I·
I,

I

Instabilidade
em dezembro

Nos próxirhos dias o tempo segue
instável, com chuva em praticamente
todos os dias em Santa Catarina. Os vo
lumes mais significativos ocorrem entre

os dias 10 a 15 nas regiões Oeste eMeio
Oeste e dos dias 15 a 20 do Planalto ao

litoral, principalmente no litoralNorte.

;'"

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

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nO 190/2010
O SAMAE de Jaraguá do Sul (SC) comunica que está contra
tando a empresa Viação Canarinho Ltda, para fornecimento de
Crédito Vale Transporte para diferentes bairros do Município de

Jaraguá do Sul, através de Inexigibilidade de Licitação, ao valor
estimado de R$ 42.215,70.
Fundamento Legal: inc. I do Art. 25 da Lei 8.666/93.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do tele
fone 047 2106-9100.

Nelson Klitzke • Diretor Presidente

Área! Requisito:

·'i!f/fl!l!!lf!I;fí;!illill!l!ll!lqllllfl.'llif/Hk�!HiJllii/ll!l9/!JI!iP.t;HPfl/lií:i7tnH/Ji}nlllJj//!#dlrn1JtI/JfIIIH/I/li/!I!Jii/(HIiI/lHlullfflJllillJlilflllli/fHIhIPUiJI1lI11IHf!JIJJ/I!!l/lIIOIlII!PJmWIlIiIJO/!f!ii

A

ara voce
Informa abertura de processo seletivo

Cidade Inscrições e Informações

ESPORTES: Formação em Educação Física;
Inscrição no CREF; Habilidade no acompanhamento
de atividades- físicas e eventos esportivos;
Conhecimento teórico e prático em atividades físicas

e esportivas;
ALIMENTAÇÃO: Ensino Fundamental; Habilidade no

preparo de lanches rápidos;

Jaraguá
do Sul

Por meio do site até dia 08/12

SESC Jaraguá do Sul

Rua Jorge Czerniewicz, 633

Comparecer dia 09/12 às 10h no

SESC Jaraguá do Sul
Jaraguá
do Sul

SERViÇOS GERAIS: Ensino Fundamental; Jaraguá Comparecer até dia 10/12 às 10h

habilidadena limpeza de ambientes internos. do Sul no SESC de Jaraguá do Sul

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC 'através do site
www.sesc-sc.com.br ícone Banco de Talentos.
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Mercadc) ReeJi'onal

Lourival Karsten
Revisão das previsões· Compra

de veículos
Uso des
recursosa edição de 6 de janeiro

de 2010. foi publicada
uma relação de 20 pre
visões para. o ano. Pois,

já é hora de fazer uma análise
dos erros e acertos: .

O crescimento do PIB bra
sileiro finalmente vai chegar à
casa dos 5% em 2010.

Errado, pois o mercado se

mostrou bem mais dinâmico

. que o previsto. .

Depois de tantas décadas

perdidas, teremos uma década
"achada". O alinhamento dos
"astros" pré-sal, PAC, eleições,
"Copa do Mundo, Olimpíadas

e infraestrutura prenunciam a tornou uma gigantemundial e
anos exuberantes. até a 3G Capital Partners entrou

Pelo menos no primeiro ano para o jogo comprando por US$
da década, acertamos em cheio. 4 bilhões a Burger King.

"

Teremos em 2010 o anúncio Nos primeiros nove meses
da constituição de pelo menos de 2010 vão faltar datas para
três empresas "gigantes mun- tantas' inaugurações em 'todos
diais" com sede no Brasil. os Estados do Brasil. Até obra

Já emjaneiro a Braskemad- ) pendente de aprovação am

quiriu a Quattor passando pára- . biental corre o risco de ser inau
o 8° posto nó mercadomundial. gurada. Quem sabe até aBR-280

'

A Marfrig adquiriu a Keystone consiga entrar na lista. Aos 46 do
por US$ 1,26 bilhões e entrou 2° teplpo saiu a licitação da BR

para o pelotão de elite do mer- 280, mesmo sem as licenças para,
cada mundial de carnes onde já o Canal dó Linguado.

..

estão aIBS e aBRFoods.APetro- Nos próximos dias trarei' as
brás re�izou a cagitaljzâçãQ outras pryvisô�s.

, ','ri!, '
-,

Levantamento aponta que,
do total de recursos injetados na
economia pelo pagamento do
13° salário, quase R$ 42 bilhões
devem servir para saldar dívidas.
Cerca de R$ 39 bilhões serão usa
dos na compra de produtos, R$
12 bilhões para o pagamento de

despesas em geral e R$ 9 bilhões
serão investidos. Considerando

apenas os R$ 64 bilhões recebi
dos pelas classes C, D e E, apaga
menta de dívidas também é prio
ridade: R$ 26,70 bilhões (41%)
serão usados para pagar contas

antigas, enquanto as compras
vão absorver R$ 24,80 bilhões, ou
38% dos recursos. 'Entre as classes
D e E, as roupas lideram na inten

ção de compras: 83% pretendem
gastar com itens de vestuário. Os
telefones celulares aparecem em

seguida, com 36%, e computado
res e acessórios, com 29%.

O consumidor terá mais di
ficuldade para comprar veículos
sem entrada. Pelas normas anun
ciadas na sexta-feira pelo Banco

Central, haverá restrições de re

cursos para financiamentos com

prazo superior a 24 meses. Pela
nova regra, para não cair na restri

ção, os bancos deverão exigir uma
entrada de pelo menos 20% nos fi
nanciamentos entre 24 e 36 meses

para carros novos ou usados. Nos

parcelamentos entre 36 e 48 me

ses, a entrada sobe para 30%. En
tre 48 e 60 meses, para 40%. Todas
as vendas de veículos com prazo
superior a 60meses terão restrição,
independentemente da entrada.

13° por classes
De pouco mais de R$ 102 bilhões que serão injeta

dos na economia nesse ano por decorrência do paga
mento do 13° salário, R$ 64,821 bilhões serão destina
dos às classes C, D e E. Apenas para as classes D e E,
esses recursos devem somar R$ 17,473 bilhões, segun
do pesquisa do instituto Data Popular. Essa massa' de
recursos supera o valor anual previsto para o progra
ma Bolsa Família no orçamento de 2011,. de R$ 13,4
bilhões, de acordo com o instituto.

Telles Calçados
A Telles Calçados comemora

hoje mais um aniversário. Agora
já são 21 anos de existência.

Cottonbaby
conquista recorde

A Cottonbaby, indústria de produtos de hi
giene pessoal, vive um período de constante

crescimento e amadurecimento profissional.
A marca comemora em 2010 o maior recorde
de vendas ao longo de seus 17 anos de ativi
dades. Presente em todas as regiões do país,
a empresa possui hoje cerca de 500 clientes
ativos e vem conquistando grande representa
tividade no mercado nacional no fechamento
de negociações com grandes redes farmacêu
ticas e supermercadistas, como, por exemplo,
as empresas do Grupo Carrefour, em novem

bro. Neste ano, a empresa catarinense também
reformulou sua marca e embalagens, criou os

personagens da Turminha Cottonbaby e lan

çou 15 novos itens no seumix de produtos.

. ARQUIVO OCP

Vale Fertilizantes
Fica cada vez mais clara a estratégia da Vale em re

lação a esta nova área de negócios da mineradora.
Uma vez que a mesma detém o direito de exploração
de diversas minas, tanto no país como no exterior, ela
está otimizando a utilização deste patrimônio tornan
do-se a grande fornecedora dos insumos.Assim como

todas as cores são compostas a partir de três cores

básicas, grande parte dos fertilizantes utilizam três nu
trientes básicos: fosfato, potássio e nitrogênio. Shopping Breithaupt

A confirmação da duplicação da área do shopping para 2012 repre
senta uma importante possibilidade de expansão no número de lojas em
Iaraguá. Já existem diversas redes nacionais mapeadas para ocupar os es
paços que serão abertos, o número de lojas passará de 77 para 155. Desta

forma, será possível evitar amigração dos consumidores para Joinville.

LOTERIAEDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
Isa Marta Mohr Ziemann, oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do

Sul/SC, torna público pelo presidente edital, que JULIANA ELIZIO, brasileira, solteira, co
merciante, CI n° 3.973.859-SESP/SC, CPF n° 038.977.779-08, residente e domiciliada na Rua
783-Adolfo Antonio Emmendoerfer n0635, nesta cidade, requer com base no artigo 213, inci
so Il, da-Lei n06.015/73, com as modificações introduzidas pela Lei nOlO.931, de 02.08.2004,
a RETIFICAÇÃO DE Área do imóvel consistente em um terreno situado no município de

Jaraguá do Sul, desta comarca, na Rua 783-Adolfo Antonio Emmendoerfer, matriculado
sob n062.l73, ficha OI, Livro 2-RG, a ser retificado conforme planta memorial descritivo ar

quivados neste Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2°e 3° do mencionado

dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR NOMINADOS

para, querendo, se .manífestar, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente publi-,
cação): CONFRONTANTES - BRUNO CHIODINI SPÉZIA, brasileiro lavrador, casado com

CLARA PEDROTTI SPÉZIA, DO LAR, pelo regime da comunhão Uni versal de Bens, portador
da CI n02/R-I. 006.997,residentes e domiciliados na Rua 783-Adolfo Emmendoerfer n0645,
Bairro Barra do 'Rio Molha.nesta cidade; FRANCISCO BATISTA, brasileiro, lavrador, CPF
n° 294.417.309-04,casado com TEREZA BATISTA, do lar, pelo regime da comunhão Uni
versal de Bens, portador da CI n03/R 569.741-SC, residente e domiciliados na Rua NA Rua
783-Adolfo Antonio Emmendoerfer n° 605, Bairro Barra do Rio Molha, nesta cidade, PAULO
BATISTA,brasileiro, pedreiro,CPF n0312.566.439-04 com RITA TELMA CHAPIESKYBATISTA,
do lar, pelo regime da comunhão Universal de bens.Cl n° 3/R-569.741-SC,residentes e do
miciliados. na Rua 783-Adolfo Antonio Emmendoerfer .n0605, Bairro Barra do Rio Molha,
nesta cidade; se for o caso, amanifestação deverá ser feita na forma de impugnação funda
mentada' dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis(situado na Avenida Mal. Deodoro
da Fonseca n01683, centro, na cidade de Jaraguá do Sul-SC,expediente 09:00 hs as 12:00 hs �,",I:q,HI/I;'lI]lllJ. S{>I�'Unfli

e das 14:00 hs as 18:00 hs),advertindo-se desde já que presumir-se-á a anuência d(o)(a)(s) 05 - 21 - 33 - 41 - 43 - 47
confrontante(s)que não apresentar(em) impugnação no prazo da notificação. rllf./I".,"IIII!IU:rlftJlll/lJIII!',I!IJ.'!1

JARAGUÁDOSUL,24DENOVEMBRODE201O 1/;;;:0'"�)I"II;'m;::;U"'h, 'IPi,��1 '''�'J!lljíl;'�,�!
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600.000,00
12.000,00
9.000,00
7.410,00
6.000,00

rl!.'!'IJ.":Jí.!:i:l�::�;;�:��I��::ft:;I"''1'''"'�

16.975
21.575
28.236
50.382
15.671

INDICADORES
05 - 15 - 20 - 23 - 25
29 - 45 - 49 - 50 - 5 7
64 - 65 - 67 - 73 - 77
78 - 79 - 84 - 85 - 88

1'"I1"'I"':;fI�l��/!;';I:�:a�III"''1IJIII''j
I, I� BOVESPA
,

POUPANÇA
05 - 18 - 21 - 26 - 39 - 59

r!i�"!"!IJ'lfll":J:;al:��::'I;II;�riJ:,r,rt;flll'.'!"'�

W'IR:'/M"'II�I[!J, 'E\OtUU,:W

02 - 08 - 11 - 30 - 32 - 49
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* ROMA· PR

Liga Futsal 2011
Em encontro realizado no último sábado, fi-, .

cou praticamente definida a Liga Futsa12011.
As maiores mudanças nos participantes são a

.

transferência da vaga do Foz Futsal (foto) para
o Suzano-Sl' e· da Cortiana-RS para o Santos.

Além, é claro, do licenciamento de Jaraguá do
Sul. Com isso, a CBFS deve convidar mais

PJlOMOÇÃO 1 !b! Cinco'pessoa;'
acertaram, namosca, a.� .. ,

,

colocação final dos quatro
primeiros colocadosdo

. campeonato brasileiro ..
,ROMoy\O2 •Em sorteio •

realizado ontema 'tarde, quem. '

levou amelhor foiAlarnirCarlos
,Rppelatto, que envioy, e1iwajJ
dia 2�7!U às nh46.··

'

AN IVERSARIANTES

HAVERfORDWEST
COUNTY AfC (111 ANOS)
- Briga para fúgir do
rebaixamento no País

de Gales.

lIBERMORRO FC (63
ANOS) - Clube do
Amazonas que está
licenciado do futebol

profissional.

um time para participar e fechar 21 clubes. Se

acontecer, a mudança no regulamento será a

de 14 clubes se classificarem para a segunda
fase, ao invés de 12 como é hoje. Não gostei
dessa alteração, alem de desvalorizar a primei
ra fase, vai inchar ainda mais o calendário do
futsal brasileiro.

FOTOS PIERO RAGAZZI

licenciamento
Muitos leitores se manifestaram sobre o licenciamento do

futsal jaraguaense. É bom lembrar que, por uni ano, qualquer
equipe pode fazer isso, mas se o tempo formaior, aí corre o risco
de perder a vaga. Analisando friamente e sem coração de torce
dor, não é de t09.0 ruim esse afastamento. Claro que será chato
ficar o ano todo vendo de longe, mas dará tempo para a diretoria
dar uma reoxigenada no projeto. Não é fácil sair do patrocínio
mais vencedor da história damodalidade para achar um parcei
ro que esteja disposto a dar continuidade. As coisas podem ser

feitas com calma e sem atropelo e o risco de dar errado émenor.

Agora é torcer para que dê tudo certo no futuro.

Melhores da liga
Sai a lista dos premiados, eis a seleção: Léo Oliveira (Copa

gril), Renan (Copagril), Gadeia (Copagril), Falcão e Lenísio. O
técnico escolhido foiMarquinhos Xavier (Copagril) e Gadeia foi
a revelação. Falcão levou ainda.os troféus de craque e'artilheiro.
Achei interessante a escolha, mas apesar de achar Léo Oliveira
um baita goleiro, meu voto foi para Tiago (foto). Depois de ser

ofuscado na final do ano passado por Lavoisier, neste ano ele foi
decisivo. Além de ser o melhor da posição a atuar com os pés.
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PIERO RAGAZZI

Jogadores da Néki comemoram título inédito depois do empate em 3x3 com o Atlético independente

FUTEBOL A ADOR

Néki fatura o
título inédito da
SegundaDivisão
Equipe de Schroeder empatou
com Atlético e conquistou taça
JARAGUÁ DO SUL

Um 3x3 deu à Néki o
título inédito da Segunda
Divisão. O time jogava por
um empate porque venceu

o duelo de ida por lxO.

Debaixo
de forte chuva, a

equipe da Estrada Nova
abriu o placar aos nove

minutos com Paraguaio.
Logo depois, a Néki chegou duas
vezes com grande perigo à meta
do goleiro Tiago, que realizou

grandes defesas. Mas aos 30 mi
nutos não deu para o arqueiro
rubro-negro. Fernando achou
Ioshi livre, que marcou com um

chute de fora da área.
Com um jogador a mais (Au

gusto, do Atlético, foi expulso no

fim do primeiro tempo), o time de
Schroeder voltou determinado e

marcou duas vezes com Fernan

do, aos cinco minutos de cabeça e

aos oito em boa jogada individual.
O Atlético ainda perdeu a chance
de descontar aos 23, com Pedreiro,

que teve pênalti defendido por
Ieíson. O jogo ganhou mais emo
ção com a expulsão de Alemão,
da Neki, voltando a igualar o nú
mero de jogadores. O rubro-ne

gro reagiu no final, marcou com

Clóvis e com Edi. Mas não con

seguiu uma virada sobre a Néki,
que conquistou o título inédito

para o clube.
Nas premiações, a melhor de

fesa ficou com as duas finalistas

que levaram 12 gols cada. Fernan-
o

do Querino, da Néki, foi o artilhei
ro com oito gols. E o Atlético levou .

a taça de equipe disciplina, com
apenas um cartão vermelho.

ASPIRANTES

Por muito pouco a'Néki não
fez uma dobradinha no sábado. A

equipe enfrentou o Roma nos as

pirantes, mas perdeu o título ao

tomar uma virada-por 2xl. O time
de Schroeder abriu. o placar aos 15
minutos do segundo tempo com

Luizinho. O Roma começou a reagir
aos 28minutos com Zé Luis. Cleber
fez o gol que deu a vitória ao Roma.

Esporte 21

Os campeões ficaram ainda com o troféu de defesa menos
vazada (empatados com o Atlético) e de artilheiro, com

Fernando. O rubro-negro jaraguaense foi a equipe disciplina.

TIME DO COLÉGIO EVANGÉLICO PERDEU PARA VENEZUELÀ NÃ DECISÃO

Equipe de basquete fica com vicé
JARAGUÁ DO SUL

Não foi desta vez que o

time de basquete masculino
do Colégio Evangélico' Jaraguá
conquistou os Jogos Escolares

Sul-Americano, disputados em

Lima, no Peru. A equipe passou o

para a semifinal na quinta-feira
ao bater o Equador por 64x53,
porém, não conseguiu vencer

a Venezuela· e perdeu a final

por 61x57, na sexta. Segundo o

técnico Rafael Mueller, a parti
cipação da competição não foi

apenas pela disputa, mas uma

lição de vida para os garotos.
"Foi uma experiência gigante
não só dentro das quadras, mas
fora dela. Puderam conhecer
outra cultura, conviver com

pessoas diferentes, se virar lon
ge de casa. P intercâmbio foi
muito válido", afirmou.

Ele avaliou a participação
da equipe como positiva e,
na decisão, falhou na defesa o

que comprométeu a conquista
do título. Sobre o falecimento

do pai de Luquinhas, Mueller
disse que todos ficaram muito

preocupados com o drama do

amigo, que teve de voltar sem

disputar a decisão. "Não dá

para dizer que não atrapalhou.
Eles ficavam o tempo todo que
rendo saber das notícias. Foi di
fícil de concentrar", admitiu. O
Jogos Escolares Sul-Americano
foi a última competição do ano

do basquete jaraguaenses, que
volta aos treinamentos em ja
neiro do ano que vem.

PIERO RAGAZZI
�.

215·2503

.�--�---::::__........,...�
Garotos foram recepcionados e homenageados ontem pelos alunos do Colégio Evangélico Jaraguá
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Fluminense·quer
melhorarestrutura
Equipe busca terreno para a construção de um CT

.

r
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DA REDAÇÃO
O bicampeonato do
Fluminense e a permanência
de Muricy Ramalho
condiciona o Tricolor a um
caminho: o investimento
em estrutura

FOTOS DIVULGAÇÃO/PHOTOCÂMERA
"�lrj
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I Em
todos os times no qual

trabalhou Muricy se�pre
prezou por esse quesíto e

implantou o mesmo pen
samento no Tricolor das Laran

jeiras. Na visão do treinador, caso
melhore a estrutura de trabalho,
o clube deve crescer e brigar por
outros títulos em longo prazo. "A

preparação começa sempremui
to antes, encarando tudo com

maior seriedade. Com a conquis
ta, poderemos melhorar muita
coisa no clube, melhorar a estru
tura que é o que todos no futebol

precisam. Quando a estrutura

cresce, o time cresce, os jogado
res evoluem e as conquistas fi
cam cada vez mais próximas",
acredita o treinador.

Quem compartilha do discur
so do comandante é o meia Con-

f'

ca. Para ele, o time precisa man-
ter a posição que encontrou em

2011. "Com certeza, o clube tem

que melhorar a estrutura e todo
mundo sabe disso. Temos que
continuar com seriedade para
fazer um grande campeonato em

2Q11", declarou o jogador.
Disparado o principal jogador

, do Fluminense, o argentino tem

contrato com o clube até o fim de
2011. Mesmo com o fim do vín
culo ainda distante, a diretoria já
tenta renová-lo. A proposta é para
que ele fique por mais cinco anos

na equipe carioca. "Falei com o

Celso (Barros, presidente da Uni

med, principal patrocinadora),
para renovar com o Fluminense,
mas ainda não tem nada acerta

do", afirmou o meia.
O sucesso de Conca no Brasilei

rão foi tão grande que alguns jornais
e torcedores argentinos passaram a

pedir sua convocação para a sele

ção do seu país. "Hoje a Argentina
conta com grandes jogadores, está
bem servida, e se não tenho vaga é

porque preciso melhorar alguma
coisa. Todo mundo. sonha estar na

seleção, mas aArgentina conta com
grandes jogadores", analisou.

O Brasileirão mal foi conquis
tado e a equipe já corre atrás de
melhorias. Além da renovação
com Conca por mais cinco anos,
o departamento médico do time

cariocaganhou .wn . apar�JJ:w ..de,

Conca tem contrato até o fim de 2011 e equipe quer renovar por cinco anos
.

Muricy quer
buscar bons
profissionais,

fisiologia, considerado um dos
melhores do mundo. Outra inicia
tiva é a compra de terrenos para a

construção de um centro de trei- '

namentos. Três locais estão sendo
sondados para este fim. Porém,
Muricy alerta. "A gente precisa
sempre melhorar a estrutura, mas

quem faz diferença é o homem. Eu
sou apenas um técnico que ajuda
os jogadores, tenho experiência,
facilidade para falar isso", frisou.

Muricy acredita que, com melhor estrutura, dá para brigar por mais títulos

Palmeiras

Vasco

Ceará
13° Atlético-MG
14° Flamengo
15° Avaí

16° Atlético-GO

55 ,38 1510,13 !.54! 54 O

50 t 38 12 14h2!42 i 43
49 ! 38 l�U 16hl143 t 45 -2 143%
4713$ 10,17[11135144 -9141,2%
45 I3sf 13 6 f19 L52 i 64 -12:39,5%
44!sg 9 \17112J41144 -3 1.38,6%
43 :3� li 10117149158 -9 137,7%
42 i 38 119 :18151! 57 -6 :36,8%

3SaRODADA
Prudente Ox3 Internacional

Vasco 2xO Ceará

Atlético-PR ixO Avaí

São Paulo 4xO Atlético-MG

Goiás ix1 Corinthians

Cruzeiro 2xl Palmeiras

Fluminense ixO Guarani

Santos OxO Flamengo
Vitória OxO Atlético-GO

Grêmio 3xO Botafogo

* Caso o Goiás conquiste
a Sul-Americana amanhã,
o Grêmio perde a quarta
vaga na Libertadores e o

Flamengo ficará de fora da

Sul-Americana 2011.

Rebaixados para Séne B

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
JARAGUÁ DO SUL - sc

AVISO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 18/2010

o ISSEM de Jaraguá do Sul- SC comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

• PROCESSO LlCITATÓRIO: n° 18/2010
• MODALIDADE: Dispensa de Licitação
• OBJETO: contratação de Instituição para o Desenvolvimento Institucional do
ISSEM com a realização de Concurso Público, para o preenchimento de vagas
em aberto de cargos efetivos do Instituto de Seguridade dos Servidores Munici

pais - ISSEM,
- CONTRATADA: SOCIESC - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARI
NA (CNPJ n° 84,684,182/0001-57)
• FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso XIII da Lei n° 8,666/1993, Plano Plu
rianual- PPA (Lei Municipal n° 5319/2009),
- VALOR: Não haverá custos aos cofres públicos, A despesa para a elaboração e

execução do Concurso Público será por conta da CONTRATADA, a qual terá as

receitas das taxas de inscrições,

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 3370-
8650 - Setor de Licitações,

Francisco Rodrigues
Diretor Presidente

'lIiIi:Pf, ESTADO DE SANTA CATARINA

,:,�.t"" PREFEITURA MUNICIPAL D� CORUPÃ
"'".,Iii!$).�' AVISO DE LlCITAÇAO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 008/10
TIPO: TÉCNICA E PREÇO,
OBJETO: Contratação de empresa de consultoria para elaborar o plano municipal de habitação
de interesse social do Municipio de Corupá-Sü.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 03/12/2010, às 09hOOmin do dia
17/12/2010,
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 17/12/2010,
TIPO: Técnica e Preço,
INFORMAÇÕES E ÉNTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço Prefeitura Munici

pal de Corupá - Av, Getúlio Vargas, 443, necessariamente o interessado deverá comparecer
na Prefeitura de Corupá, com a entrega de uma mídia CD-R para a gravação das informações,
Horário: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Corupá, 03 de Dezembro de 2010,

lUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

I....._or .. ".. « ,. . ..-. ,,"' .......... ..,.
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ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do sul I 2" Vara Civil

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259·300, Jaraguá do Sul
SC· E· mail jgsvar@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Juliano Rafael Boqo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE INTERPELAÇÃO - CAUTELAR - COM PRAZO DE 2 DIAS

Interpelação n° 036.09.001820·1

Interpelante: Nilza Dai Pont

Interpelado: Priscila Seidel
Intimando (a) (s): Priscila Seidel, brasileiro (a), CPF 062.023.139-43, pai Gustaw Harald Seidel,
mãe Sandra Maria Spuldaro Seidel, Ferdinando Pradi, 45, Ed. Virginia, centro- CEP 89.251-580,
Fone (047), Jaraguá do Sul-SC

Objetivo da interpelação: 1°Despacho: Promova-se a interpelação como requerido. Após, voltem
para fins do art. 872, do CPC. Cumpra-se. -2° Despacho: Intime-se a requerida por edital, nos
termos do art. 870, II, do CPC. Por intermédio do presente, a(s) pessoa (s) acima identificada (s),
atualmente em local incerto ou não sábio, fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de Direito, trami
tam os autos do processo epigrafado, bem como INTIMADA(S) para atender (em) ao objetivo da

interpelação transcrito na parte superior deste edital. ADVERTÊNCIA: A interpelação não admíte
defesa nem contrariedade nos próprios autos, sendo cabível somente em processo distinto.
Feita a intimação e pagas as despesas processuais, depois de decorridas 48 horas, os autos
serão entregues a parte autora independente de translado (art. 871 e 872, do CPC). E, pará
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual
será afixado no local de costume e publicado 1 vez (es), com intervalo de O dia na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 25 de outubro de 2010.

EDITALDE INTIMAÇÃO REPÚBIlCAFEDERATIVADO BRASIL-
ESD\DODE SANTACATARINA Tabelionato do Município eComarca

T b •" t 6" b h de Jaraguá do Sul- Carlos FabricioGriesbaéh,Tabeliãoa e lona o fies ac AverudaMarechalDeodorodaFonsecano1589 'Telefone: (47)
Notas e Protesto 3273·2390 • Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

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

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

Apontamento: 163360/2010 Sacado: ALEXANDREJAQUES DA COSTALAGASSE Endereço: RUAALBERTO SANTOS DUMONT 622
CASA - VILA lAlAU - Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89250-000 Credor: BV FINANCEIRA S/A C.F.I Portador: - Espécie: CBI- N" Titulo:
131019090 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.453,41-Vencimento: 09/09/2008

Apontamento: 163709/2010 Sacado: AUDICONT CONTABILIDADE S/C LTDA Endereço: RUA: EXP. GUMERCINDO DA SILVA, 90
SL 03 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-000 Credor: ICRO 1NF0RMATICAlIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
10711-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.048,50 - Vencimento: 18/ ll/2010

.

Apontamento: 163314/2010 Sacado: BARADJ lIDAME Endereço: RUADOMINGOSANACLETO GARCIA ll55 - Iaraguá do Sul-SC
- CEP: 89266-300 Credor: DISTRIB DE BEBIDAS JOINVILLE LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 10270230 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 277,87 - Vencimento: II / III20 IO

Apontamento: 163790/2010 Sacado: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ECM Endereço: RUATUFIE MAHFUD 210 - CEN
TRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-080 Credor: MlR TRANSPORTES EWGISTlCAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
0000848412 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 53,53 - Vencimento: 22/ll/201O

Apontamento: 163848/2010 Sacado: CRISTIANO MARCEW HAFEMANN Endereço: DOMINGOS ROSA 1465 - ILHA DA FIGUEI
RA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-010 Credor: SAULO NEUMANN CIA lTDA Portador: ESQUADRIAS BELLUNO lIDA Espécie:
DMI- N°Titulo: 169 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.750,00 - Vencimento: 20/ll/20l0
-----------------------------------------------------__ ------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 163684/2010 Sacado: O OXYN CONFECCAO lTDA-ME Endereço: FEUCIANO BORTOUNI 1431 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS RVB lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
14410905 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 790,54 - Vencimento: 24/ll/2010

Apontamento: 163697/2010 Sacado: EDVINO FRANZ Endereço: AV: PREEWALDEMARGRUBBA BOX25 - CENTENARlO - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: BOGO RECAPADORA DE PNEUS lTOA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2209-2 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 2.300,00 - Vencimento: 20/ll/201O

Apontamento: 163436/2010 Sacado: FABIO MAIA PANSTEIN Endereço: RUA JORGE LACERDA 308 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89251-390 Credor: FISCHER COMERCIO DE TINTAS E MATERIAISA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 19893/1- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$107,30 - Vencimento: 05/ll/2010
-------------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 163763/2010 Sacado: NONE RIBEIRO DE UMA GOUlART Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 357 CASA
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: ACEVEDO & DALL AGNOL lTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 88603 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 635,20 - Ven.cimento: 12/ll/2010
------------------------------------------------------------_------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 163702/2010 Sacado: JANICE MARQUES VIEIRA Endereço: WILLY HENRIQUE G. HARDT 34 C03 - RIO CERRO
1- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-532 Credor: AUTOMECANICACOMPACTO lTDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 7709003
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.855,00 - Vencimento: 20/ll/2010

Apontamento: 163421/2010 Sacado: JOAO NERI Endereço: RUA 25 DE JUlHO, 360 AP. 602 - VILA NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89259-000 Credor: MARMORARlAMULLER lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 000941-04 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$l.250,00 - Vencimento: 20/ll/2010 -

Apontamento: 163220/2010 Sacado: JONILSON ANTUNES Endereço: RUA JOSE T. RIBEIRO 2738 CASA - ILHA DA FIGUEIRA - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: BV FINANCEIRA S/AC.EI Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131032465 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 2.142,99 - Vencimento: 13/05/2010

----Apontamento: 163691/2010 Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CENTENARlO Endereço: AV PREFEITOWALDEMAR
GRUBBA 3339 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 92565-010 Credor: STYLE COSMETICOS LTDA Portador: - Espécie: CH - N" Titulo:
1007416 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 330,00 - Vencimento: 06/05/2010

Apontamento: 163692/2010 Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CENTENARlO Endereço: AV PREFEITO WALDEMAR
GRUBBA 3339 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 92565-010 Credor: STYLE COSMETICOS lTDA Portador: - Espécie: CH - N° Titulo:
0000531-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 348,80 - Vencimento: 13/05/2010

Apontamento: 193710/2010 Sacado: LFG JARAGUADO SULlTDA Endereço: RUAVENANCIO DA SILVA PORTO 1836 - NOVABRA
SILIA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-230 Credor: ICRO INFORMATlCAlTDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 10704-1
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$128,00 - Vencimento: 18/ll/2010

.

------------------------------------------------------------,--------------------_----------------------------------------------------------------------

Apontamento: 163580/2010 Sacado: LOJADAS CORTINAS LUZIALTDA EPP Endereço: RUA DOMINGOS SANSON.420 SL05 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-180 Credor: TUTELLA SERVlCOS EMPRESARIAIS E COBRANCA Portador: NELLA IND. TEXTIL
ÇIDA Espécie: DMI - N°Titulo: 8107B-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.066,00 - Vencimento: 09/10/2010
------------------------------------------------------_------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 163689/2010 Sacado: MAlS0N OU QUILTTECIDOS LTDA Endereço: R FRANCISCO FISCHER 90 SL 2 - JARAGUÁ
00 SUL-SC - CEP:'89252-070 Credor: CALDEIRA & CIA lTDA Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 0003528/C - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 422,00 - Vencimento: 23/ll/2010

Apontamento: 163584/2010 Sacado: MARIATEREZINHA DAMAS Endereço: R.WALDEMAR RAU, 571 FRENTE AO NR 600 - VILA
RAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-260 Credor: DEMILLUS - DM PARTICIPACOES SA Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo:
098478310 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 621,98 - Vencimento: 20/10/2010

.

Apontamento: 163594/2010 Sacado: MARILU EUZABETH UPINSKI Endereço: HORACIO PRADI, AO LADO 116 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89253-430 Credor: CLEBER HERNACKI - ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 6185 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$195,00 - Vencimento: 211ll/201O

Apontamento: 163332/2010 Sacado: MIRCEAMIRANDAROCHAME Endereço: R PASTORALBERTSCHNEIDER759 SL01- JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89260-300 Credor: ALBATURISMO lTDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 325-B - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$l.OOO,OO - Vencimento: 16/ll/2010

.

Apontamento: 163361/2010 Sacado: RANGEL MOACIR BRUNS Endereço: RUA FRANCISCO STHINGEN 173 - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89260-010 Credor: PANAMERlCANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Portador: - Espécie: NP - N'Tirulo: 38678555
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 48.751,36 - Vencimento: 19/12/2009

Apontamento: 163376/2010 Sacado: RICARDO ALEXANDRE DUARTE DE SOUZA Endereço: RUA FRANCISCOVEGINI 99 - CZER
NIEWICZ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-100 Credor: GRATIOFAC FOMENTO EASSESSORIACOMERCIAL lTDA Portador:
ASM -TECNOLOGIAEspécie: DMl- N'Titulo: 1790-2/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.870,00 - Vencimento: 20/ll/2010

A;;��t���t��-i63iõO/2-õios-���d�:"RÕDINEiAFERNANDESDE-PAüiA-E�d���-Ç��-RUAFRÃNcisco-jÃCOMiNi3"l5-�J���á-d�
Sul-SC - CEP: 89250-000Credor:TECHNOCENTERTREINAMENTOE IDIOMAS LIDA. Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 001001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 128,12 - Vencimento: 101ll/2010
-----------------------------------------------------_-------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 16364112010 Sacado: SUPERMERCADOS }UANAS LIDA Endereço: RUA NEREU RAMOS 101 - CORUPÁ-SC - CEP:
89278-000 Credor: MOINHO BELAVISTA LTDA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 425X - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
292,50 - Vencimento: 15/08/2010

Apontamento: 163640/2010 Sacado: SUPERMERCADOS }UANAS LIDAME Endereço: RUA NEREU RAMOS, 101 - CORUPA-SC
CEP: 89278-000 Credor: DRIAL DISTRIBUIDORA LTDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5ll78-3 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 259,77 - Vencimento: 20/ll/2010

Apontamento: 163660/2010 Sacado:WILMAR SCHUlZ Endereço: RUA RICARDO VIERGUTZ 853 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP:
89251-970 Credor: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIAVALE DO lTAJAI Portador: - Espécie; DMI - N° Titulo: 00529901 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 360,00 - Vencimento: 201ll/2010 .

Certifico, que este Edital de lntimação de Protesto foipublicado no jornal "Correio do Povd', na data de 07/12/2010. Jaraguá do Sul
(SC), 07 de dezembro de2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
. Total de títulos publicados: 26

Segurança 23
EDUARDO MONTECINO

I� NÚMEROS DA OPERAÇÃO
"'''IfII",

II · 2003/2004 - 635 casas cadastradas - Nenhuma ocorrência

I� · 2004/2005 - 657 casas cadastradas - Três furtos
,

• 2905/2006 - 517 casas cadastradas - uma prisão em flagrante
• 2006/2007 r 498 casas cadastraoas - Nenhuma ocorrência
• 2007/2008:'" 420 casas ceoassacas '- Nenhuma ocorrência
• 2008/2009 - 346 casas cadasfrat1a�t·--, Urna,tentativa e um arrombamento

.,1 1i""JJ
• 2009/2010 - 593 casas cadastradas - um ê"rrombamento e um furto

.'

'

Monitoramento acontece quando maioria dos jaraguaenses sai de férias

1""""'Illil!l/

1fIJ11U1tI

Açãoparaevitar
arroDlbáInentos

. ,.."

----s na regiao
Operação da PolíciaMilitar começa
dia 17 e. se estende até 9 de março

e

JARAGUÁ DO SUL

A partir do próximo dia
17, a Polícia Militar inicia a

operação Viagem Segura.
O objetivo é evitar furtos e

arrombamentos durante o

período de férias.

A
ação, que se estende até
o dia 9. de março, con
siste em realizar ron

das nas casas cadastra
das de toda a região. De acordo
com o comandante interino do
14° Batalhão, Rogério Vonk, a

expectativa é de que cerca de
600 famílias solicitem o serviço
oferecido pela corporação, que
acontece desde 2003.

Vonk ressalta que, desde o

início, a operação trouxe resul
tados bastante positivos. No ano

passado, das 593 residências que
integravam o programa, houve

problemas em apenas duas. Uma
foi arrombada e outra foi alvo de
furto. Em 2005, um suspeito foi

preso em flagrante enquanto

tentava furtar.
Já o número de rondas em

cada residência vai depender
do número de viaturas dispo
níveis, mas a ideia é disponi
bilizar pelo menos nove para o

serviço de patrulhamento. Para
garantir o reforço, os policiais
foram orientados a não tirar
férias e licença especial nesse
período. "O proprietário será
avisado sobre qualquer altera
ção que encontrarmos na casa",
explicaVonk.

Para participar do progra
ma, os interessados devem im

primir a ficha de inscrição dis-
\

ponível no site do 14° Batalhão

(www.14bpm.com.br). Depois
de preenchido, o.formulário deve
ser entregue na sede da Polícia

Militar, em qualquer horário.

Quem não tiver acesso à internet

pode fazer o cadastro diretamen
te na PM, entre 13h e 19h. Outras

informações podem ser obtidas

pelo telefone 3276-9100 ou e

mail p5@14bpm.com.br.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

yonk fala sobrepatrulhamento '

"
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DO LEITOR

Ana Paula da Silva: de Santa
Catarina para o mundo

A
cantora, compositora, mau de IIle promesse dellanuova

arranjadora, produtora, MPB". Gravou os Cds "Canto Ne
violonista e percussio- gro" (2005), IIPor Causa do Samba"
nista joinvilense Ana (2006, naÁustria, com Alegre Cor

Paula da Silva é mais conhecida rêa), "Contos em Cantos" (2008,
no exterior que no Brasil.

f\
um CD livreto,com Humberto So-

Retornando de recentes turnês ares) e IIAos de Casa" (2009). Este
pela Áustria (Gmunden, Kloster- disco foi elogiado porNelsonMot
neuburg e Lustenau), com o Ana ta, no programa Sintonia Fina.
Paula Quartett, e Argentina (Bue- Em 2008 foi selecionada para
nosAires, Mar del Plata e La Plata), o Projeto Pixinguinha - Prêmio
com o Ana Paula & Rogério Botter Produção. Em 2009 excursionou
Maio Cuarteto, ela vem a Iaraguá por várias cidades de SC com o

do Sul lançar o seu último CD IIPé grupo de choro Chá de Cevada,
de Crioula", onde resgata suas raí- em circuito do SESC, e em 2010
zes fincadas no samba. apresentou-se com o compositor

O invejável currículo de Ana e violonista Chico Saraiva.
Paula registra passagens pela Seu último e quinto CD IIPé
ViennaArt Orchestra, pelo célebre de Crioula", de 2010, é um impe
Festival de Jazz de Montreux (Suí- cável trabalho todo dedicado ao

ça), em 2004, e pelo Zawinul Syn- samba. Nele estão compositores
dicate, grupo do famoso tecladista joinvilenses como ela própria, Fio
Ioe Zawinul, fundador doWeather José e Carlos Daddário, ao lado de

Report e parceiro do ícone do jazz Candeia,Wilson das Neves, Alegre
Miles Davis, em 2006. Corrêa e Cláudio Jorge, que tam-

Em 2008, participou do disco
.

bém produziu, dirigiu e arranjou o

'Alma" do tecladista austríaco disco, gravado no Rio de Janeiro, e
Martin Reiter, que faturou o Hans que conta com instrumentistas do
Koller Award co�o o �elhor dis- calibre de Robertinho Silva (per
co do ano na Austria. Comparti- cussão), Ricardo Silveira (guitar
lhou palcos e estúdios no Brasil e na ra), GabrielGrossi (harmônica),
'Europa com renomados músicos Mário Seve (sax) e Sérgio Coelho
como o duo Saraiva & MUITay;Wol- (trombone).
fgangMuthspiel, Alegre Corrêa, Karl Ana Paula da Silva faz no di� 17

Hodina, Krzysztof Dobrek, Bertl de dezembro, às 20h30, no Centro
Mayer, Martin Reiter, Robertinho Cultural da Scar, em Iaraguá do

Silva, IeffGardner, Guiha Ramires, Sul, o lançamento do CD IIPé de
Elsa Soares, Toninha Horta e Leny crioula", com entrada de graça.
Andrade, dentreoutros.' O 'G" th

.
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EDITORIAL

Direitos'humanos'
sob nova ótica'

A
presidente eleita Dilma Rousseff sur

preendeu positivamente na entrevis
ta que concedeu ao jornal norte-ame
ricano "Washington Post". Falando

sobre direitos humanos, Dilma mostrou que
tem uma posição diferente do

presidente Lula, que foi justa
e duramente criticado por não
tomar posição em' questões
que ultrapassam os interesses
individuais de cada nação. E o

ponto de divergência entre o

futuro e o atual governo passa
pela questão mais polêmica
dos últimos oito anos. Quando a ONU se reu

niu para condenar os direitos humanos no Irã,
o Brasil se absteve, causando espanto a quem
esperava que o Brasil defendesse o fim das

práticas medievais ainda colocadas em prátí-

cas naquele país.
Dilma deixou claro que deve ter uma postu

ra mais rígida e contrária aos abusos cometidos

por certos países. IINão há nuances, não farei ne
nhuma concessão em relação a isso", garantiu na

entrevista. As declarações fo
ram muito bem recebidas pela
comunidade internacional.

I-

A presidente eleita está

correta, em relação a direi
tos humanos, não pode ter

mais ou menos. Não dá para
se abster, quando se trata de

apedrejamento, de violência
das mais variadas formas. É preciso lutar por
princípios e valores, pela vida. Essa é uma ela
ra indicação de que a política externa brasilei
ra deve tomar novos caminhos a partir do dia

primeiro de janeiro de 2011.

DOLE�OR

o "sistema" não quer
que você fique rico(a)!

li
m dos filmes de maior sucesso do cine
ma nacional, "Tropa de Elite 2" conta a

saga do Capitão Nascimento contra o

"sistema", que é em suma o crime or

ganizado na cidade do Rio de Janeiro. O mais
interessante desse segundo filme é que Nasci
mento vai descobrindo aos poucos a verdadeira
extensão do "sistema" Pessoas
dentro da Secretaria de Segu
rança Pública se revelaram par
te do crime organizado, e assim
a trama vai evoluindo. A ideia

após assistir ao excelente filme,
diga-se de passagem, é fazer um

paralelo do "sistema' as .nossas

finanças. Vamos imaginar o "sis-
" .

ema como nosso universo com

elação ao dinheiro. Se fosse o

apitão Nascimento dizendo,
ele diria que 110 sistema, parcei
ro, não quer que você fique rico"!

Vamos começar falando do

"sistema" pelo crediário que
existe no Brasil. Temos uma verdadeira enxur

rada de crédito, lojas oferecendo parcelamentos
cada vez maiores para seus produtos, oferecen
do cartões de crédito como se fossem bancos,
marketing pesado. Consumidores com o senti
mento de estabilidade no emprego, comprando
bens com prazos cada vez maiores, sem ao me

nos fazer contas de quanto esses produtos vão

pesar no orçamento e quanto estão pagando de

juros. O "sistema' no Brasil tem a maior taxa de

juros do planeta, e poucas pessoas se lembram
disso na hora de abrir um crediário ... Além de

pagarmais caro, estão ajudando a inflacionar os
preços de produtos de maior valor, como auto

móveis e imóveis. O que vale aqui é a sensação
do produto novo.

O "sistema" também conta

com a falta de disciplina com o

dinheiro não só do brasileiro,
mas dos consumidores ao redor
do mundo. As pessoas acham

que economia é assunto para
poucos ou para quem temmuito
dinheiro. Quem fala que dinhei
ro é chato" está dizendo a si mes
mo que não gosta de dinheiro.
O "sistema" sabe que as pessoas
são desorganizadas com suas fi

nanças, não fazem um bom pla
nejamento de gastos futuros.

Mas felizmente, ao contrário
do filme, é mais fácil combater

esse "sistema' do que parece, pois depende úni
ca e exclusivamente de cada um de nós. Adquirir
bons hábitos financeiros, fazer um bom planeja
mento, saber evitar investimentos duvidosos ou

que prometem retornos milagrosos, poderá fazer
o "sistema" trabalhar a nosso favor, e não contra.

"
o "sistema" no
Brasil tem a

maior taxa de

juros do planeta,
e poucas pessoas
se lembram disso
na hora de abrir
um crediário.

�"

Antonio DeJulio, consultor especializado
em finanças pessoais, palestrante e coach
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Lio Tironi, do PSOB, e Loli Oemathê, pelo P�OB, são os mais cotados
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SDR de Iaraguá
é cobiçadapor
três partidos .

Legendas aguardam decisão de
Colombo para indicar nomes
JARAGUÁ DO SUL

o fato, de o senador elei
to Paulo Bauer ter a família
em Iaraguã do Súl pode ser

um dos trunfos para a siglCi
perman�cer com a SI)R,. O"
"coordêI!apor ,'regional'" ao
PSDB, Marco Antônio Costa,
ressalta que havia um acordo
na Tríplice Aliança para que
a secretaria de Iaraguã ficas
se na cota do senador eleito,
assi� como a SDR de Ioinvíl
le ficaria com Luiz Hemique
da Silveira e de Lages com o

próprio Raimundo Colombo.
"Sabemos que a política é di

nâmica, as coisas mudam",
lembra Costa.

Lorival Demathê seja o escolhido.
Ele já negocia com lideranças par
tidárias dos cinco municípios da

região para ter a indicação.
Demathê articula com o tarn

bém vereador Jaime Negherbon,
candidato à presidência da Câ

mara, eleição marcada para o final
deste ano. Um deve ajudar o outro.

As coordenações regionais O ex-vereador Pedro Garcia é ou

dos três partidos que compõem tro nome que surge no partido. "O
a Tríplice Aliança aguardam o PMDB só vai se reunir para discu
encaminhamento do governa- tir o assunto quando o Colombo
dor Raimundo Colombo (DEM), decidir", comenta Demathê.
que anunciou o primeiro escalão O PSDB, que ocupa da SDR
do secretariado ontem à tarde. desde a sua criação, em 2003,luta
Como a maioria das pastas im- para manter a pasta. Caso consi
portantes ficou com o Demo- ga, o atual secretário Lia Tironi

cratas, PMDB e PSDB reivindi- deve ser mantido na função. O
cam o maior número de SDRs, coordenador regional do partido,
incluindo-se a de Jaraguá do Sul. Marco Antônio Costa, afirma que
Seria uma forma de o governador não há outras lideranças interes
compensar os aliados e diminuir sadas por enquanto. "O Tironi fez
as críticas à formação do primei- .um ótimo trabalho, por isso que
ro escalão. remos que ele continue. Estamos

Dentro do PMDB, há quem esperando o governador eleito se

aposte que a vaga já é do partido.A decidir", afirma.
sigla não se pronuncia oficialmen -

_ .
.

Pasta estaria n� cota de Bauerte sobre quem pretende indicar, - GIOvanni Ramos ,'"
masatendência.é (Iue o vereador - .gi�Y�I�ni���O�re}��.o��Y��f�IrI·�ji. ii,� ri;; i ; ;.,_. '.'i.r.o' _ �;:;." ; iii.J....... l- '\ ..... " � .... � II'".� ti' 4" .. t lO :t 11 # lo ' r. ,. �J .... $ • f \". ..

o nome do novo ocupante
da SDR (Secretaria de
üesenvolvlmentc RegiO'nal)
pode ser deflnidc ainda
nesta semana.

Política 7

Democratas têm quatro nomes

que serão levados a Colombo
Partido do governador eleito,

o Democratas do Vale do Itapocu
também quer a SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional).
Lideranças da sigla pré-agenda
ram uma reunião com Raimun
do Colombo na quinta-feira para
tratar do assunto. No entanto, a

sigla possui quatro nomes que
serão levados ao governador Rai
mundo Colombo.

O ex-vereador e' coordena
dor regional Alcides Pavanello,
o ex-prefeito Ivo Konell, o ex

presidente da Fesporte Cario
ne Pavariello e o ex-prefeito de

Massaranduba, Dávio Leu, são
os nomes citados. Todos espe
ram por uma resposta de Co
lombo para tratar do assunto.

O líder do governo na' Câ
mara' Adernar Possamai, está
me contato com o governo de

transição para tratar da SDR. O
vereador adianta que a reunião

pré-agendada deverá contar com
a presença da prefeita Cecília Ko
nell. Hoje, a prefeita, que está
em Brasília tratando de projetos
relativos ao PAC2, deve ter uma

conversa preliminar com Rai
mundo Colombo.
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Alcides Pavanello e Oávio Leu surgem como nomes fortes no OEM

Raimundo Colombo anuncia
10 nomes do primeiro escalão
FLORIANÓPOLIS

O governador eleito Rai
mundo Colombo (DEM) anun
ciou ontem à tarde, 10 nomes

para compor o primeiro esca

lão do novo governo, mais um
do segundo escalão. Os demais

integrantes do futuro governo
deverão ser anunciados até a

próxima semana.
Entre os nomes confirma

dos, está o de César Grubba,
promotor do Ministérío Públi
co de Jaraguá do Sul.

- CONFIRMADOS:
• Antônio Ceron (DEM) - Casa Civil
• Antônio Gavazzoni (DEM) - Celesc
• César Grubba (sem partido) - Secretaria de Segurança Pública
• Dalmo de Oliveira (PMDB) - Secretaria de Saúde

.

• Dalírio Beber (PSDB) - Casan
• Nelson Serpa (sem partido) - Procuradoria Geral
• Paulo César da Costa (PSDB) - Secretaria de Assuntos Estratégicos
• Serafim Venzon (PSDB) - Secretaria de Assistência Social
• Valdir Cobalchini (PMDB) - Infra-estrutura
• Ubiratan Rezende (sem partido) - Secretaria da Fazenda

- SEGUNDO ESCALÃO
• Paulo Meller (PMDB) - presidência do Deinfra

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




