
Vitrine
dabola

Docampo
paramesa
Feira de Delícias
reúne agricultores
de 16municípios
em Guaramirim a

p-artir de amanhã.
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Cinco jovens talentos
saem de Iaragua do
Sul para defender

categorias de base
de grandes clubes.
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PRESENTE MAIS CARO

PIERO RAGAZZI

,blush!

Medida do Banco Central já reflete no aumento da tabela de preços das revendedoras de Jaraguá do Sul.

Maior efetivo é prioridade
para ínte ntes do Comdim

,.- Pedra Konell, que assumiu a presidência do grupo na semana passada,
\

diz que Delegacia dOa Mulher precisa funcionar 24 horas por dia.
Página 6

A revista da mulher inteligentef

Obra do Cedup
fica para 2011

,

Construção deveria ter iniciado
em setembro, mas Prefeitura
de Guaramirim precisou
autorização da Câmara

, para fazer leilão e demolir
pavilhões. Página 10

Assassinatos
sofrem queda
Estudo do Instituto Oswaldo
Cruz aponta Jaraguá do
Sul como a cidade com
maior redução no índice
de homicídios no país. Mais
de 500 municípios foram
avaliados. Página 23
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A música sem
John lennon

No dia 8 de dezembro de 1980, urna época
em que o fundador dos Beatles John Lennon
começava a retomar a-carreiramusical, ele foi
baleado quatro vezes quando voltava com a

esposa Yoko Ono para seu apartamento, em
Nova York. O autor dos tiros foi Mark David

Chapman, urn fã para quem John havia dado
urn autógrafo namesma tarde. Mesmo sendo
socorrido por urn carro de polícia, Lennon
perdeu cerca de 80% de seu sangue e morreu

ao chegar ao Hospital Roosevelt, aos 40 anos.
O assassino permaneceu no local, com urn

livro nas mãos: "O Apanhador no Campo de
Centeio" de J.D. Salinger.

Logo após a notícia da morte de John
Lennon - que correu o mundo rapidamente -

urnamultidão se juntou em frente ao Dakota,
com velas e cantando canções de John e dos
Beatles. O corpo de John foi cremado no Ce
mitério de Femcliff, em Hartsdale, NovaYork,
e suas cinzas foram guardadas porYoko Ono. -

O assassino foi preso facilmente, já que
esperou no local pela chegada dos policiais.
Ao entrar na viatura, Mark teria pedido des

culpas aos policiais pelo "transtorno que
havia causado". Em seu julgamento, ele iria
alegar que havia lido em "O apanhador no
Campo de Centeio" uma mensagem que
dizia paramatar John Lennon. Acabou con
denado à prisão perpétua, e é mantido em

uma cela separada de outros presos por
causa das ameaças demorte que recebeu.

Após amorte de John, ummemorial cha
mado "Strawberry Fields Forever" foi criado
no Central Park. Alguns discos póstumos fo
ram lançados, como "Milk and Honey", com
sobras de canções do disco "Double Fan

tasy". Ainda hoje, Yoko Ono administra tudo
o que se refere a John Lennon.

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 8 de dezembro de 2010

1IIIImUlllll/IIII/IJIImIIJIUJUJlllIllmmlJlllllllIJlUlIUlIIIIWIIII/WU/IlIUJIl/W/lJIU/UmmJIIWlllllJIllIlWIIIJmUlWIJlllllWllllmlllJ/llmmlllUlllIJlimmlllllrnUll1UlIIIJIII/lJIUlIIrIIlIIIIIU/JI/mlilllllllllllUiIUlIIIIIIIJ/lII/U1II

o fruto
do guaraná

Um dia, em uma aldeia indígena, um
casal teve um filho muito bonito, inteli
gente e de uma boa índole admirável. Por
sua personalidade, era querido por todos
na tribo. Por isso, Iurupari, seu pai, come
çou a ter raiva dele. Um dia, o sentimen
to tornou-se tão forte que ele resolveu se

transformar em uma cobra, permane
cendo em cima de uma árvore frutífera.

O menino, que ainda era criança, foi
colher urn fruto desta árvore. No exatomo
mento, a cobra atirou-se sobre ele e omor

deu. Quando sua mãe o encontrou, ele já
estava sem vida, e seu choro se juntou ao

de todo o resto da tribo.

Enquanto isso, um trovão ribombou
e um raio caiu junto ao menino. Naquele
momento, a índia - mãe disse: "ÉTupã que
se compadece de nós. Plantem os olhos
de meu filho, que nascerá urna fruteira,
e será nossa felicidade". Os outros índios

seguiram suas ordens e, dos olhos do me

nino, nasceram as árvores de guaraná.

A fundacão da Fifa
.:»

No dia 8 de dezembro de 1863, co

meça a se formar a organização que,
quase 40 anos mais tarde, seria chama
da de Federação Internacional de Fute
bolAssociado - a Fifa. No total, hoje são

208 países ou territórios associados. O
número é maior do que os associados
à ONU e COI (Comitê Olímpico), que
possuem 192 membros cada.

A fotografia, tirada entre 1959 e 1964, mostra
a inauguração da Granja Canta Galo, em Corupá

PELO MUNDO

"'�

Batalha de Iwo-Jima URSS dissolvida
Neste mesmo dia, em 1944, os Es

tados Unidos iniciam em Iwo-Iima, no
Japão, o mais longo e violento bom
bardeio que já ocorreu no Pacífico -

no total, foram sete dias de ataque,
entre 19 de fevereiro e 26 de março
de 1945. Ao final do violento comba

te, os Estados Unidos conseguiram
captu�ar a ilha.

Em 1991, no dia 8 de dezembro, a

União Soviética é oficialmente dissol
vida e doze de seus países membros
fundam a Comunidade dos Estadbs

Independentes, a CEI. O novo grupo
era composto por Armênia, Azerbaijão,
Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão,
Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcome
nistão, Ucrânia, Uzbequistão e Geórgia.

A chegada da televisão
No dia 21 de maio de 1966, O
Correio do Povo informava aos

leitores que dezenas de abaixo
assinados estavam sendo feitos

para trazer uma "estação repetidora
de televisão" para Jaraguá do Sul.
Um dos principais motivos para a

mudança era que.com a estação,
seria possível assistir futebol em casa.

ORAGO DE SÃO ROQUE

o videogame
Foi em urn laboratório de pesquisas nucleares - o

Laboratório Nacional de Brookhaven, EmNovaYork
- que nasceu o que seria considerado o primeiro

I videogame da história. O físicoWilliamHiginbotham
criou, em 1958, o Tennis ForTwo (Tênis para dois),
que consistia em urna linhavertical que representava
a rede e urna bola que càda urn dos jogadores deveria
rebater para o lado oposto da suposta quadra.

No início do século XX, ainda era bastante comum que os próprios moradores da comunidade
edificassem todas as construções, mesmo sem nenhum conhecimento específico para isso. Foi
desta forma que Giovani Nicoluzzi, com a ajuda de famílias vizinhas, ergueu um oratório dedicado
ao padroeiro São Roque por volta de 1897. Era ali que os padres franciscanos - como os freis
Lucínio Kortes e Daniel Lepich - "atendiam às necessidades espirituais da região marginal do
Itapocu", segundo relatos de Emílio da Silva. Os batizados e casamentos eram somados aos registros
dos Livros Paroquiais de Rodeio. Em 1906, por causa da morte de Nicoluzzi, a casa de oração foi
demolida - sendo-construída novamente na propriedade do filho de Giovani, Elias Nicoluzzi.

� .. --"-........ .11.... ......
•
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A fotografia, sem data definida, mostra o Grupo escolar São José e o
- ..antigo cemitério de,(ofupá, aos fundosdasiqrejas.luterana e católic::a· "
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EDITORIAL

Audiência· pública
OimbrÓgliO

envolvendo o projeto da pon
te que ligará os bairros Rau e Amizade

promete não ser resolvido tão cedo. O
último desdobramento foi a audiência

pública realizada na noite de segunda-feira na
Câmara de Vereadores, em um

encontro que foi marcado pelo
clima tenso entre os morado
res e o secretário de Planeja
mento, Aristides Panstein.

Ao ser questionado pelos
moradores sobre a necessidade
de reposicionamento da ponte I

para a rua Anna Enke, Panstein
deu clara demonstração de que
a estrutura corre o risco de não ser construída se

não for no local desejado pela Prefeitura. Mas,
se vivemos em um país que se diz democrático,
pode o governo desprezar a opinião de boa parte
dos moradores do Rau que vivem próximos ao

rio e executar a obra comomelhor lhe convier?
Além disso, alguns pontos nebulosos ainda

precisam ser esclarecidos. É realmente impossí
vel criar um eixo viário na região se a ponte for
construída no local previsto anteriormente? Se as

_

margens da ruaAnna Enke já chegaram a alagar
em dias de chuva mais forte, será este mesmo o

local ideal para construir a ponte? A Prefeitura
realmente não pagou nenhum centavo para a

empreiteira que construiu os pilares e depois
abandonou a obra?

A discussão do assunto em

audiência pública foi um passo
importante para que a comu-

'I

nidade e o governo colocassem
suas opiniões e dúvidas sobre o

assunto. Mas, embora as ques
tões tenham sido amplamente
debatidas e justificadas, talvez
o real esclarecimento e a deci

são sobre o que émelhor para a cidade caberão
à Justiça, se assim for necessário.

E a nós, cidadãos, cabe-nos cobrar que a

Prefeitura execute as obras necessárias para o

município respeitando todas as normas técni
cas exigidas e fiscalizando demaneira adequa
da. Chega de obras abandonadas, precisamos'
de soluções rápidas e eficientes para, no futu

ro, não sofrer com as consequências da falta de

planejamento e da indiferença.

CHARGE
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PONTO DE VISTA

SE,XIA-�EIHA SÁBADO
Jorge 8rogno/i,
economista

Romeo Piazera
'

Júnior, advogado

-Direitos humanos federalizado
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Doencas e curas
�

II

Esquece
todas as ofensas que te sob o ponto de vista que existe Deus! As

façam, ainda mais, esforça - te doenças ocorrem ao ser humano como

por pensar o melhor possível do um corretivo de alinhamento e resgate
teu maior inimigo. Tua alma é de um mal no pretérito, seja ele nesta

um templo que não deve ser profanado vida ou em vidas passadas (com chances

pelo ódio". li ... é um erro pensar que para mais remotas). Os vícios, o mau uso das
todas as doenças Deus não tenha dispo- energias vitais do corpo, sendo danifica
nibilizado a cura". (Paracelso, século 15). das pela raiva constante, pela intolerân-

As frases do médico e fi- , , cia, falt.a de fé, a�rogânc�a,
lósofo Paracelso vêm rega- sensualismo, egoismo sao

das demuita reflexão e pro-
Mesmo adoecendo, os mais terríveis a saúde.
a pessoa será maispriedades. Mas o que são Por outro lado as curas se
resignada e mais

as doenças mesmo? Por preparada para encarar
que nascemos com ela e o futuro, conseguirá
passamos a vida evitando transformar a dor em
e às vezes somos surpre- aprendizado e seu espírito
endidos por doenças que se tornará mais livre.

podem ser fatais? , ,.
Vou comentar sob ou-

tra ótica as doenças e curas: as doenças
são mecanismos existentes e necessários
ainda no ser humano no atual momento
evolutivo moral e intelectual que nos en
contramos no planeta. Ora, nem sempre
uma doença representa algo ruim para
a pessoa, tudo depende de como a ad

quirimos e de como a encaramos. Não
existe uma pessoa no planeta que esteja
livre de contrair uma doença qualquer.
Mas todas as doenças possuem seus

meios curativos. Isso é inquestionável

processam no consultório

médico, se processam na

mudança de estilo de vida
doentio para um mais sa

dio' não é preciso imaginar
um corpo perfeito, mas um
corpo saudável - nesse caso

não precisa ser magro, mas ter disposi
ção para o trabalho, ser feliz, otimista,
cooperativo, humilde, ter fé em Deus,
aumentar o autoestima e acima de tudo

procurar ser agradecido com o que
tem. Mesmo' adoecendo, a pessoa será
mais resignada e mais preparada para
encarar o futuro, conseguirá transfor
mar a dor em aprendizado e seu espí
rito se tornará mais livre.

Edson Gomes, servidorpúblico
(efegom@yahoo.com.br)

" Mattos residia no munidpio .

pernambucano de ltámbé, onde denunciava .
a ação de grupos de ex-termínio que

'

teriam assassinadQ adolescentes,

homossex�ais e supostos ladrões. "

TERÇA-FEIRA

Oacolhimento
pela Terceira

Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sessão

- realizada no final do mês de

outubro, ao pedido da Procurado
ria-Geral da República, de migrar a
ação penal da Justiça Estadual para
a Justiça Federal, ação penal que tra
tava do assassinato do ex-vereador,
advogado e defensor dos direitos
humanos Manoel Mattos, entrou

para a história jurídica do Brasil.
Esta é a primeira vez em que o Inci
dente de Deslocamento de Compe
tência é aplicado e abre importante
precedente para outros casos análo
gos que poderão ficar sob responsa
bilidade da Justiça Federal, além de

estipular que investigações super
venientes deverão ficar a cargo da
autoridade policial federal.

O deslocamento de competên
cia ,é. uma possibilidade criada pela, .

Emenda Constitucional n° 45/2004
(reforma do Judiciário) para hipó
teses de grave violação de direitos
humanos. O STJ, por sua vez, enten
deu que infere-se da norma cons

titucional que o incidente de des
locamento de competência para
a Justiça Federal fundamenta-se,
essencialmente, em três pres
supostos: a existência de grave
violação a direitos humanos; o

risco de responsabilização inter
nacional decorrente do descum

primento de obrigações jurídicas
assumidas em tratados interna

cionais; e a incapacidade das ins
tâncias e autoridades locais em

oferecer respostas efetivas, pressu
postos que o STJ entendeu como

configurados no caso em comento.

Com a decisão do STJ, o processo
sobre o homicídio deManoelMattos,
que,estava sob a.responsahílídadeda

-"

Justiça Estadual da Paraíba, .passou
paraalustíçaFederal domesmo Esta
do. Mattos residia no município per
nambucano de Itambé, onde denun
ciava a ação de grupos de extermínio
que teriam assassinado adolescentes,
homossexuais e supostos ladrões na

cidade em que morava e nos muni

cípios de Pedras de Fogo (PB) e Tim
baúba (PE), na divisa entre os estados
de Pernambuco e Paraíba, Por isso, foi
executado na noite de 24 de janeiro
de 2009, com dois tiros de espingarda
calibre 12, em Pitimbu (PB).

Com o entendimento de que a

execução de Mattos configura grave
violação de direitos humanos, a rela
tora, Ministra Laurita Vaz, acolheu
algumas propostas de alteração
para melhor definição do alcance
"do deslocamento. Entre as princi-
pais propostas, a de modificação
para que informações sobre con-

dutas irregularidades de autorida
des locais sejam comunicadas às

corregedorias de cada órgão, pois
atualmente são repassadas aos

conselhos nacionais do Ministério
Público (CNMP) e de Justiça (CNJ).

Esta foi a segunda vez que o Su

premo Tribunal de Justiça analisou

pedido de deslocamento de compe
tência. A primeira, referente ao caso

da missionária Dorothy Stang, assas-
sinada no Pará, em 2005, teve o pedi
do negado pelo SU.

Contudo, hoje em dia, a obser
vância aos direitos humanos tomou

corpo com o alcance e o desenrolar
do fenômeno conhecido como glo
balização. Colhe-se do acórdão, nas
palavras daMinistraRelatora: "Viven
cia-se, hoje, um irrecusável processo
de mitigação das fronteiras entre paí
ses, sociedades, culturas e economias,
que se convencionou chamar de "glo-

balízação" Nesse contexto, insere-se a
preocupação internacional com algo
que, não fazmuito tempo, era assun
to predominantemente doméstico:

efetivação dos direitos e garantias
individuais relacionados à dignidade
da pessoa humana. Os países se com
prometem, assim, a garantir esses

direitos internacionalmente consa

grados, como forma de se apresentar
perante a comunidade internacional
como um lugar onde as pessoas são

respeitadas e podem ir e vir, viver, tra
balhar e se relacionar dentro de uma
sociedade que lhes garantam as ex

pressões da liberdade."
Para finalizar, importamencionar

que a união das forças da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB), de organi
zações da sociedade civil e da Comis
são InteramericanadeDireitos Huma
nos (OBA), foi determinante para que
o caso tivesse o atual desfecho.
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PODER .LEGISLATIVO

Missão cumprida em 2010
Natália Petry analisa os números de sua gestão no comando do Poder

JARAGUÁ DO SUL

Dos 391 projetos de lei
protocolados na Câmara de
Vereadores em 2010,338 foram
aprovados e apenas dois foram
rejeitados na Casa.

ste é o saldo da Câmara em 2010,
que deve terminar o ano com

mais de 85% de aprovação das
..._ propostas feitas pelo Executivo e

pelo próprio Legislativo. Faltando duas
semanas para o fim dos trabalhos na

Casa, a presidente Natália Petry (PSB)
fez um balanço de sua gestão.

Para a vereadora, a Câmara cumpriu
os seus papéis de legislar, representar a
comunidade e fiscalizar. "A aprovação
da grande maioria dos projetos mostra
que a atual legislatura trabalha a fa
vor da cidade, buscando sempre levar
adiante as propostas que beneficiam os

moradores", comenta a vereadora.
Natália destaca, também, a aproxi

mação dos vereadores com a comuni
dade, através de projetos como o Câma
ra.Com Você, a Ouvidoria e as sessões
itinerantes realizadas nos bairros. O
Câmara.Com levou. 1,9 mil alunos do
Ensino Médio de 20 escolas da cidade

para dentro do Legislativo, com parti
cipações que resultaram em indicações
aprovadas pelos vereadores.

"Como propositora do.Câmara.Com,
fico feliz com o resultado do projeto no

primeiro ano. Em 2011, quero propor o
Câmara Jovem, que formará um 11 re

presentantes que farão sua sessão no

final do ano", afirma.
Em 2010, a Câmara de Vereadores

investiu também, na infraestrutura do

Legislativo. O plenário passou por uma
reforma entre agosto e outubro, rece

bendo novo sistema de áudio e vídeo,
móveis e sistema de votação. Aminirre
forma incluiu ainda a troca da cobertura
no prédio, num investimento que che

gou a R$ 466mil:
Outra obra feita pela Câmara foi a pra

ça no terreno ao lado, também perten
cente ao Legislativo. O local recebeu uma
academia ao ar livre voltada ao público da
terceira idade. A praça foi inaugurada em
novembro e custou R$ 84 mil.

Na área de fiscalização, três grandes
fatos agitaram a Câmara em 2010. Uma
CEI (Comissão Especial de Inquérito)
para investigar denúncias de irregulari
dades na Schützenfest e duas comissões

processantes, envolvendo a festa e uma

denúncia de uso irregular do Refis (Pro
grama de Recuperação Fiscal).

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

,

No final do mandato, Natália Petry (PSB) faz um balanço doano e destaca atuação do Parlamento

Em 2010, os vereadores aprovaram 338

projetos, ou 86% das matérias protocoladas

Devolução do orçamento
o controle de gastos no Legislativo é .outro ponto

que a presidente da Câmara, Natália Petry (PSB)) ressal-
o ta no balanço de 2010. Segundo a vereadora, dos R$ 9,
7 milhões orçados para a Casa no ano, foram devolvi

dos R$ 765 mil para os cofres do Município, mais os R$
2 milhões previstos para aquisição de um terreno para
a nova sede. "Somosproporcionalmente a 7P Câmara
mais enxuta do Estado" entre,293 municípios. Desta for
ma, podemos passar parte dos recursos para entidades,
como OS hospitais São José e Jaraguá", comenta Natália.

'

(

Nova sede
ficou para 2011
Previsto para 2010, a aquisi

ção de um terreno para a nova

sede da Câmara de Vereadores
ficou para o próximo presidente
da Casa decidir. A atual manda
tária' Natália Petry (PSB) conta
que o Legislativo esteve próxi
mo de adquirir um terreno nos

arredores da Prefeitura,' mas a

ideia não foi adiante por discor
dâncias internas.

"Alguns vereadores reclama
ram do preço. A Prefeitura está

negociando aquele terreno e en

traríamos juntos", comenta Na

tália, que defende que o próximo
presidente leve a ideia de uma

nova sede adiante.
"A atual estrutura já não é

ideal para os trabalhos da Câ

mara' os gabinetes são minúscu
los. Imaginem em 2013, quando
poderemos ter 19 vereadores na

Casa", afirma a vereadora,

\.'f'iI'N·iJVmL�um.M
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Bauer na ribalta
Blefe ou verdade? Esta

interrogação inundou as

mentes tucanas em SC a

partir de segunda-feira à
tarde, quando espalhou-se a
informação de que o senador
eleito Paulo Bauer surpreendeu
a todos, colocando seu nome'
para ocupar a Secretaria de

Educação. Credenciais não lhe
faltam, mas a incredulidade da
tucanada se dá em virtude do

futuro parlamentar. "Mas ele vai
largar o Senado?Não acredito!"
Estafoi a reação imediata de
três emplumados ouvidos pela
coluna ontem.
O dia foi demuita especulação
em torno do assunto. De manhã,
em Florianópolis eBrasília,
dava-se como certa a investidura
do tucano. Evidentemente que,
neste cenário vaporoso, as coisas
mudam do dia para a noite. À
tarde, a investida refluiu, pois

no que depender da bancada
estadual, o senador está fora.
Em contatos telefônicos, Paulo
Bauer afirmava que não vetou

ninguém. Argumentou que se

a vaga é da bancada federal do
PSDB, ele também faz parte deste
segmento. Hoje, ele eRaimundo
Colombo conversam em Brasília
e o martelo pode ser batido.
De qualquerforma, ficaram
evidentes os desentendimentos
dentro do PSDB. Enquanto Bauer
bancou o nome do prefeito Beto
Martins, Marco Tebaldi articulou
sua própria investidura, de olho
na Prefeitura de Ioinoille em

2012. Criado o impasse, o avalista
da indicação e ex-titular da pasta
resolveu exercer seu direito de
colocar-se no jogo. Como pano
defundo, as diferenças políticas
que envolvem Bauer e Tebaldi.
As dificuldades se iniciaram em

2006 e ainda há feridas abertas.

Coordenado,rregional do PMDB, o prefeito deCorupá; Luiz
, Carlos 'Iamanlní, diz que'ainda acredita que o governador eleito
vai cumprir o compromisso a respeito da SDR de Iaragua do Sul.
Mesmo depois de' a tal geografia das umas não ter servido para
absolutamente nada em relação às secretarias setoriais. "Senão,
vamos buscar nosso espaço no voto (refere-se à posição de
Carlos Chiodini naAssembleia)."

DIVULGAÇÃO

,E naS
Leonel Pavan confidenciou a. correligionários, durante
a passagem por Schroeder e Jaraguá do Sul, na semana
passada, que a SDR não fica nem CODI o PMDB nem COU1 o

PSDB.. "Será do D.E1V["" vaticinou o governador. Faz sentido
namedida em que o DE1\Il local, embora tenha trabalhado
fimle paraColombo, esteja fora dos principais cargos em
Florianópolis.ASDRviriacomo tuna compensação.

EDUARDO MONTECINO

=r:

Concurso Reflexo
O prefeito Luiz Carlos Tamanini
assinou a ordem e foi dada a

largada para o concurso público
da Prefeitura de Corupá. Serão
90 vagas, nas mais diversas
áreas, como Saúde, Educação
e Infraestrutura. As inscrições

Aprefeita CeciliaKonell encerrou, ontem, seu périplo porBrasília. podem ser feitas entre 13 e 17 de

Segunda-feira, ela assinou o protocolo federativo do�AC 2, com propostas dezembro, no horário normal de
aprovadas do Grupo 1 - eixo CidadeMelhor, envolvendo habitação, expediente, de 20 a 22 somente

saneamento, encostas, pavimentação e drenagem. O presidente Lula na parte damanhã, e entre 3 e

(foto)e o ministro das Cidades, Márcio Fortes, estavam presentes ao 14 janeiro novamente no horário
ato. Ontem foi a vez dela assinar convênio com o Ministério da Pesca e normal. As provas serão aplicadas
Aqüicultura, além de encontrar-se com Raimundd Colõmbo, " "I • no'día 30 tíé'[aneiro. I 'I •• ... ,

PLANALTO CENTRAL

Com a hipotética ida de Paulo
Bauer ao primeiro escalão,
teremos reflexos na escolha
do novo secretário regional.
A única condição para que o

PSDB perdesse a vaga seria a

nomeação de um tucano de

peso da região para o futuro

governo. E agora, Bauer
entraria como esse tucano

de peso' ou não? No PSDB,
dizem que não, mas no DEM
e no PMDB, a resposta é sim.

·

Brigaboa.
- t , I � I' • ". ;.,

Política 5

Frequência
o vereador Marcelo Gonçalves,
do PSDB de Corupá, elegeu-se na
coligação com o PMDB do prefeito
Luiz Carlos 'Iamanini, Mas, sua
relação com o Executivo não é
boa. Além de divergências em
posicionamentos políticos,
Marcelo, que émédico e servidor
de carreira da Prefeitura, é parte de
um inquérito administrativo, no
qual se investiga sua frequência,
ou falta de, ao trabalho.

PINGA
FOGO

HUMOR • "Sabe como colocar
20 italianos num fusca? Diga

que tem dinheiro lá dentro. E 20
alemães? Diga que não cabe. E 20
árabes? Diga que os fiscais estão

chegando." Esperidião A.min,
segunda à noite, naAcijs.

PARCEmos·Paulo Bauer e

JorginhoMello fizeram inúmeros
roteiros juntos durante a campanha.
Sem fazer alarde, o então candidato
ao Senado ajudou Iorginho a ser

bemvotado em Joinville.

SIMPATIA·Do site do jornalista,
Tim Francisco: Luiz Henrique
declarou que Niura Demarchi
é a sua preferida para a SDR.

Mais água na fervura.

Proximidade
O presidente do PP de laraguá
do Sul, Ademir Isidoro, diz que o
encaminhamento para a eleição
de 2012 começa a tornar corpo
já a partir de fevereiro de 2011.
Dieter Janssen conversa com
PMDB, PCdoB, PSB e PSDB,
sem descartar novos contatos. É,
parece que o PP aprendeu a lição.

atas
Amanhã, os reajustes de IPTU,
Cosip eTaxade Lixo devem
ser aprovados emprimeira
votação naCâmara de Jaraguá.
O reposicionamento daPonte
doRauvai ficarpara 2011.

Onda
NoVale do Itapocu.além de

Jaraguá do Sul, que pode sair dos
atuais 11 para 19 vereadores em
2013, Guaramirirn e Schroeder
também podem ampliar o
número de cadeiras; de 9 para 13
e 9 para 11, respectivamente.
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Pleitos femininos na pauta
Novas integrantes do Comdim se reúnem na próxima semana para traçarmetas
JARAGUÁ DO SUL

A nova composição
do Comdim (Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher) já foi eleita, mas,
com a proximidade do
final do ano, as atividades
devem ser retomadas
apenas em 2011.

[JtimO
mandato, liderado

or Silvana Passold, tenni
ou em outubro - e a primei
a reunião dos novos mem

bros deve acontecer no próximo dia
15. ''Agora a intenção é conhecer as
conselheiras e tratar sobre o novo

plano de ação, para planejar as ati
vidades a partir de fevereiro e nos

próximos dois anos", detalha a nova
presidente do Comdim e chefe de

gabinete daPrefeitura, FedraKonell.
Um dos principais focos da

nova estrutura grupo, que tem

função de orientar as mulheres

jaraguaenses na luta pelo cumpri
mento de seus .direitos, deve ser o

mesmo dos mandatos anteriores:
a Delegacia da Mulher. A estrutura

está funcionando desde setembro,
mas, com a falta de funcionários,
só atende em horário comercial
e permanece fechada nos fins de
semana. O desafio do conselho é
chamar atenção da Secretaria de

Segurança do Estado para a neces
sidade de contratação de efetivo.

A outra vertente de atuação
do Comdim é a conscientização,
realizada por meio de palestras e

também das ligações que o grupo

PIERO RAGAZZI

recebe. "Nosso trabalho é orientar,
não podemos executar nenhuma
medida. Quando somos procura
das, orientamos a vítima a procu
rar a delegacia ou uma assisten
te social, dependendo do caso",
explica a secretária-executiva do

Comdim, Laci Felippi. Ela afirma

que a violência doméstica, ao con
trário do que se pensa, está pre
sente em todas as classes sociais.
"Nas mais altas, a demora é bem
maior para fazer a denúncia. Além
de pensar nos filhos e nos mari

dos, amulher ainda pensa na situ
ação financeira e na imagem. Elas
precisam aprender a se respeitar e
se impor, bater de frente", ressalta.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Fedra Konell, que assumiu o Comdim no dia 2
de dezembro, afirma que o principal problema é a

dependência afetiva das mulheres que sofrem agressão

Dificuldades para trabâlhar
O delegado Weydson da

Silva, que comanda a Dele

gacia da Mulher, afirma que
ainda não há previsão para a

chegada de novos funcioná
rios. A única escrivã do posto
foi relocada e, consequente
mente, houve queda de 50%
do rendimento nos proce
dimentos. Hoje, são sete

funcionários na delegacia -

contando com uma servente

e três servidores que não são

policiais, e foram cedidos pela
Prefeitura. "Devido ao grande
número de depoimentos, le
mos trâmites mais demora
dos, e tudo atrasa. Quando
abrimos; a promessa era de
mais funcionários. Agora, va
mos tentar pelo menos suprir
a falta dessa escrivã, antes

de tentar aumentar o quadro
fixo", lamenta o delegado.

Nova presidente fala sobre os desafios
o Correio do Povo: Quais de- devem fazê-los valer.

vem ser as principais ações da
sua gestão à frente do Comdim? OCP: Na delegacia, ainda não

Fedra Konell: O planejamen- há previsão para a vinda de no
to será feito de acordo com o que vos funcionários. Haverá algu
cada conselheira manifestar e ma ação em curto prazo?
acreditar termaior importância. É EK.: Com certeza. Pretende
um trabalho em conjunto. O prin- mos intensificar a pressão junto
cipal é melhorar as condições da ao secretário de Segurança, assim
Delegacia da Mulher e fazer com que o novo governo assumir. Isso

que ela funcione 24 horas - já que precisa mudar o mais breve pos
a maioria dos crimes acontece sível. O que falta não é apenas a

justamente à noite e nos fins de escrivã, é preciso também agentes
semana. Depois, continuamos na investigação e no atendimen
com a conscientização, em uma to. E preciso fazer o possível para
parceria da Prefeitura com a ini- que o novo governo olhe com ca

ciativa privada. É imprescindível rinho para a situação de Iaraguá
conscientizar as mulheres sobre e disponha um número maior de
seus direitos, já que são elas-que ...policiais, já que-hoje metade, do-

quadro é cedido pela Prefeitura.

OCP: Qual é o principal
empecilho, hoje, para a dimi

nuição do número de agres
sões à mulher?

F.K.: O problema é cultural.

Geralmente, a maioria não está

preparada para romper o relacio
namento e se separar do marido,
ou mesmo ficar longe dos filhos,
como pode acontecer. A depen
dência é principalmente afetiva,
e não material. Sendo tão passio
nal, algumas mulheres acabam

perdoando até mesmo agressões
mais graves. O problema é que
não se pode ter amor por alguém
que-agride- ... , ..

OCP: E de que forma isso

pode ser transformado?
F.K.: O que deve ser trabalha

do é a auto-estima da mulher. Se
o companheiro agride, ele não

ama e não merece o amor da

companheira. E preciso que a

mulher veja seu potencial tão
grande quanto o de qualquer
homem, com amesma capaci
dade de trabalho e produção -

a força física nâo diz nada, em
relação a isso. Iaraguá do Sul já
é um exemplo nesse quesito.
Muitas mulheres são "a cabeça"
do casal. É só olhar os números
dos últimos anos: a cada 100

que casam, 43 se separam em

menos de um ano: ... . - ". ., .

ARQUIVO oCP

Segundo Silvana, a
conscientização começou
quando os números
passaram a ser divulgados

Novo conselho
tem apoio da
gestão anterior

Silvana Passold, apesar
de deixar a presidência, con
tinua atuando como vice
e afirma que ter uma inte

grante do governomunicipal
como presidente do grupo
deve ll1elhorar o acesso do
Comdim a outras entidades.
Os dois últimos anos, na opi
nião da ex-presidente, foram
positivos em relação à abran
gência dos trabalhos - as pa
lestras alcançaram. duas mil
pessoas. "Estou envolvida
com o Comdim desde a sua

criação, e no início a violên
cia contra a mulher era um

tabu, não havia nem mesmo

conversa. As primeiras pa
lestras foram um monólogo.
Hoje, são elas (as vítimas)
que nos procuram", ressalta.

A instalação daDelegacia
da Mulher também é consi
derada uma grande vitória,
assim como a conscientiza

ção que resulta da divulga
ção dos números da violên
cia - segundo a delegacia, de
janeiro deste ano até o final
de novembro, foram regis
trados 334 atendimentos por
violência doméstica contra

mulheres no município.
O Comdim é composto

por 40 conselheiros, que re

presentam entidades gover
namentais e a sociedade ci
viL Segundo a assessoria de

comunicação da Prefeitura,
apenas as entidades reli
giosas e as cooperativas de
mulheres não participam
do grupo. A indicação ain
da pode ocorrer, caso haja
interesse, e os interessados
devem entrar em contato

com o setor Conselhos Mu

nicipais, ligando para 3370-
1250 ou 3276-2206.
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Dando umtempo nasmochilas
Cerca de 18 mil alunos da rede municipal de ensino encerraram o ano letivo ontem

Esqueça o uniforme, os
livros, os cadernos e

também a mochila. Nada
de acordar cedo e ter
dever de casa para fazer.

Essa
vai ser a rotina dos cer

ca de 18mil alunos da rede

municipal de ensino a par
tir de hoje. Ontem foi o úl

timo dia do ano letivo para quem
não ficou em recuperação. As fé
rias vão até o dia 7 de fevereiro.

As estudantes Lara Ayumi
Umetsu e Heloisa Dias, de 11

anos, se dedicaram na escola du
rante todo o ano. As duas tiveram
boas notas e a partir de hoje que
rem descansar. Os alunos que
precisam recuperar as notas en

tram em férias apenas na próxi
ma semana. O recesso das esco

las estaduais começa no dia 17.
E o retorno está marcado para
mesma data da rede municipal.

Lara e Heloisa estão entusias
madas coma folga desse ano. Tudo
isso porque as duas vão curtir par
te das férias na praia. "Nossos pais'
são amigos e vamos ficar em duas
casas, uma do lado da outra. Vai
sermuito divertido, estamos espe
rando ansiosas", explica Heloisa.

Lara também conta que vários

passeios devem completar as fé
rias. "Meu tio vai vir do Japão para
cá e nós vamos mostrar a cidade
e vários lugares para ele. Tam
bém' quero ir visitar alguns ami-

JARAGUÁ DO SUL
Deve ser publicado ainda esta

semana o decreto que regulamen
ta as férias e plantões dos servi-·
dores públicos municipais. A in

formação é da chefe de gabinete,
, Fedra Konell, que adianta algumas
decisões já tomadas. Segundo ela,
o atendimento ao público será
suspenso entre os dias 23 de de
zembro e 23 de janeiro. As férias
coletivas dos servidores serão con
tadas a partir de 3 de janeiro de
2011, sendo que os dias anteriores
devem entrar no decreto de ponto
facultativo devido aos feriados de
Natal eAno Novo.

Os serviços essenciais, como
Saúde, Centros de Educação In

fe;mtij" Samae, Obras e. Urbanismo

gos e aproveitar para descansar".
As duas garantem que os livros e

cadernos vão ficar guardados ria

gaveta, pois agora é hora de apro
veitar. "Estudeimuito esse ano. Foi
bem mais difícil que o ano pas
sado. E agora não quero mais me

preocupar com isso. Vou aprovei
tar e pensar nos estudos só no ano

que vem", afirma Heloisa.

"
Estudei muito
nesse ano. Vou

aproveitar e
pensar nos

estudos só no
ano que vem.

HElOISA DIAS

"
Com o fim de um ano letivo e a

proximidade do próximo, aumen
tam também as expectativas dos
alunos quanto às novidades para
2011. '�gora vamos para o sétimo
ano. Vamos ser mais velhas e te

remos muito conteúdo novo para
aprender. Tomara que a gente con

tinue namesma sala', torce Lara.
Apesarda liberação dos alunos,

os professores ficam trabalhando
até o dia 17. Eles retornam no dia
IOde fevereiro. Durante esse perí
odo, os professores devem passar
por cursos de capacitação nas res

pectivas áreas e também planejar
as aulas do próxi�o ano.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Lara e Heloisa se dedicaram durante o ano e agora já estão de férias: descanso e diversão estão na agenda

ATIVIDADES ENCERRAM NO DIA 23 E SERViÇOS ESSENCIAIS ATENDEM EM REGIME DE PLANTÃO

Prefeitura define período de férias
e coleta de lixo atendem em es

quema de plantão. De acordo com
informações do setor de Recursos
Humanos da Prefeitura, no decor
rer desta semana cada pasta fina
líza o envio ao setor do relatório
com os nomes dos funcionários

que ficarão em plantão nas férias.
As informações também serão pu
blicadas na forma de decreto.

O décimo terceiro salário foi

pago em parcela única aos servi
dores no último dia 26. O benefício,
liberado aos cerca de 3,,3mil,colalx»,

.

radares, representa um gasto de R$
9 milhões aos cofres públicos. Já o
pagamento dos valores referentes ás
férias deve ocorrer em janeiro.

Os Centros de Educação In
fantil encerram as atividades
em 23 de dezembro e voltam a

atender, em regime de plantão, a
partir de 13 de janeiro. No setor

administrativo da Secretaria de

Educação, também serão realiza
dos plantões a partir da mesma

data. Mas o atendimento ao pú
blico será normalizado somente

no dia 24 de janeiro.

Após recesso, Prefeitura
volta a abrir as portas para

o público somente no dia 24
de janeif.Q,d��O',l

r ,
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paula Hinnlg e AndréiaChiavini,

fisioterapeutas dos estúdios Arte Pilates,
na festa de confraternização da empresa

Parabéns para Anna Mathedi Bortolini que
irá completar 90 anos de vida no sábado,
familiares desejam muitas felicidades

Casaram no di� 20111 Fabio
e lidiane Stoinski, parabéns

da madrinha Helena

Parabéns aos noivos Silvia
Mokwa e Luciano Holles, que
trocaram alianças no dia 20

,,'ii
Simone parabeniza seu namorado Olavo
Mariano Mendes Junior que completou

mais um ano de vida no dia 26

�

Gisele parabeniza seu esposo Octtavio
pelo aniversário e deseja felicidades

Acontece amanhã a formatura da 6° turma
de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul

Parabéns ao casal,
Leda e Roberto César

Schroeder pelo
nascimento do filho
Vinicius, orgulho dos
avôs Rose e Afonso

·Sala
• Cozinha

, • Lavanderia
• Bwc,
• Sacada cf
churrasqueira
• 1 vaga garagem.
• Área interna: 66m2

.PJ'ByjJll!) lle
BJJIJ'!!3u rdJ:l'H/�U'J 'J
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AGRICULTURA FAMILIAR

Delícias saudáveis àmesa
(41) 3311..8850

\)/� - a�Sii��·�
�am pira� fideHf-fFeira, que começa. amanhã e vai até sábado, deve reunir cerca de lamil pessoas

GUARAMIRIM

A agricultura Maria Eliste
Gonzati recorda com

carinho dos almoços em

famOia e, prinCipalmente,
das saladas preparadas
por suamãe nos fins de
semana.

Isso
porque, as verduras que

complementavam a refeição
principal sempre tiveram um

gosto especial por serem cul
tivadas na propriedade agrícola
da família. No começo, beterra
ba, cenoura, pepino, couve-flor
e brócolis eram feitos para con

sumo dos familiares, mas, aos

poucos/ as delícias ganharam o

paladar de amigos e mais tarde
de pessoas desconhecidas.

Foi assim que surgiu a ideia

de abrir o próprio negócio. Hoje,
sete anos depois, Conzati é uma
marca conhecida em Guarami
rim e reconhecida pelos clientes

de outros municípios. São mais
de dez variedades de verduras
em conservas preparadas com

temperos diferentes e de acordo
com o pedido dos clientes.

Maria é uma das empresárias
do ramo agrícola da região que
vai expor e comercializar seus

produtos nos estandes da primei
ra edição da Feira das Delícias da

Agricultura Familiar. O evento

acontece nesta quinta, sexta-feira
e sábado, na escola municipal
Urbano. Teixeira da Fonseca, no

bairro Amizade, e deve reunir
mais de 50 agroindústrias de 16

municípios. "Nosso trabalho é di
fícil como qualquer outro, fico na

manipulação das verduras das 7h
até as 21h, e às vezes esqueço do
meio dia", conta.

Conforme o secretário de Agri
culturaValdemiro Dalprá, a admi
nistração pública não visa obter
lucros com o evento, portanto
os agricultores não precisaram
desembolsar dinheiro para par
ticipar da feira. "Nosso objetivo é

promover os produtos agrícolas e

valorizar os pequenos produtores
rurais", enfatiza Dalprá. A entrada
será gratuita, e os visitantes vão

contar com praça de alimentação
e assistir a apresentações cultu
rais. APrefeitura investiu R$ 35mil
para realização do evento e espera
atrair 10mil pessoas.

DOCES

Roberto Klabunde, 45 anos, é
outro empresário do ramo agnco
la que estará presente na Feira das
Delícias da Agricultura Familiar.
Ele também iniciou o negócio há
sete anos no interior de Guarami
rim e até hoje trabalha com a pro
dução de melados e doces.

A esposa, Vanilda Gieseler
Kalbunde, 44 anos, acompanha
o marido desde o começo e afir
ma que o evento será mais uma

oportunidade para fazer novos

negócios. "É um incentivo im

portante", destaca.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Maria Conzati trabalha há sete anos com produtos agrícolas
e vai expor produção na Feira das Delícias

..
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limpo para iniciar as obras. I�
obra está atrasada e depende
mos da Prefeitura fazer sua par
te no contrato", avisa.

"
A obra está
atrasada e

dependemos da
Prefeitura fazer
sua parte no
contrato.

OTONIEI. 0.1\ SilVA, DA SDR

"
Conforme Bylaardt, um lei

Ião será realizado no· dia 22 des
te mês para venda dos materiais

reaproveitáveis dos pavilhões
A, B e C e logo depois a limpeza
do local começa. I� proposta do
leilão teve que ser aprovada pela
Câmara de Vereadores, o que
atrasou tudo", explica o prefeito.
A vencedora do leilão deve deso

cupar o espaço em 30 dias. Com
isso, o projeto começa a sair do

papel somente em2011, enquan
to o prazo de 15 meses para exe

cução da obra já está "correndo",
O Cedup vai custar R$ 6 mi

lhões, que serão pagos pelo go
verno federal. O Estado vai ad
ministrar a escola.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

.

Obras do Cedup só depois do leilão

A transição do projeto
do Cedup (Centro de
Educação Profissional)
do papel para realidade
segue em passos lentos no

município de Guaramirim.

O
cronograma de constru

ção está atrasado desde
setembro. O principal
entrave até agora é que a

demolição do Parque de Eventos
(onde será construída a unidade
de ensino) nem sequer iniciou. O

serviço é de responsabilidade da
Prefeitura de Guaramirim, que
doou o terreno.

A CRC Engenharia de Cons

trução, de Joinville, recebeu a

ordem serviço em setembro.

Logo depois, os funcionários da

empresa examinaram o terreno,
para que depois pudessem co

meçar a obra. Na época, o prefei
to de Guaramirim, Nilson Byla
ardt, fez previsões de que o caso

seria resolvido logo.
Otoniel da Silva, gerente de

Infraestrutura da SDR (Secre
taria de Desenvolvimento Re

gional), afirma que o processo
segue devagar porque a em

preiteira depende do terreno

Segundo gerente de Infraestrutura, construção depende da demolição do Parque de Eventos
PIERO RAGAZZI

Empresa responsável pela obra já avaliou o terreno do Parque de Eventos, e agora aguarda a demolição dos galpões

PROJETO RECEBE INVESTIMENTOS DE MAIS DE R$ 408 MIL

Caixa da Água terá novo posto de saúde
GUARAMIRIM

Um novo imóvel será cons

truído para acolher o posto de
saúde do Caixa da Água, que
hoje fica em um espaço alugado
por R$ 800, sem oferecer estrutu
ra adequada para a comunidade.
A Prefeitura de Guaramirim pro
grama a assinatura da ordem de

serviço para amanhã, às 19h, na
escola municipal Padre Mathias
Maria Stein.

unidade no terreno da escola do
bairro. A empresaMD Arquitetu
ra e Construção Ltda, de Jaraguá
do Sul, terá 180 dias para execu

tar o projeto. O posto terá 372,72
metros quadrados.

Essa obra é muito
importante, pois
vai oferecer uma

estrutura completa.
AUNf MAINARDI, SECRETÁRIA

A secretária de Saúde, Ali-
ne Mainardi, planeja implantar A obra custará R$ 408.105,07.
uma equipe ESF (Estratégia Saú- Desse 'montante, R$ 165 mil se

de da Família), com médico clí- rão desembolsados pelo gover
nico geral, seis agentes comuni- no do Estado e o restante sairá

tários, enfermeiro, dois técnicos do cofre municipal. "Essa obra é

de enfermagem para atender as muito importante, pois vai ofe
cerca de 800 famílias residentes recer uma estrutura completa,
na localidade. com consultório odontológico,

A Prefeitura entrou num acor- sala de reunião, tudo o que é ne

do com a APP (Associação de cessário", enfatiza a secretária.

Pais .e Professores) .para.ergucc,a ......•A.<lssiMtlJra�Ia .QÇl[P.t�I.�hQn-.

tecido no último domingo du
rante o Auto de Natal, previsto na

programação municipal. Porém,
a falta de energia elétrica impos
sibilitou a realização do evento e a

assinatura do convênio.
No mês de setembro, outra

ordem de serviço foi assinada

para construir um posto de saú
de no bairro Corticeira, no valor
de R$ 326.065,86. A conclusão
da obra está prevista para março
do próximo ano. A área do posto
será de 367,41 metros quadra
dos. Segundo Aline, a Prefeitura

segue um projeto padrão para a

construção das novas unidades
de saúde para facilitar a identifi

cação dos postos.

..... �

Unidade será
construída no mesmo

terreno da escola Padre
Mathias Maria Stein

GUARAMIRIM

DIVULGAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
..· ..·

m 8I/IIffl�illYmln

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 8 de.dezembro de 2010

Financiamentos:
-

os juros subiram
Pagar pelo crédito ficou mais difícil com ação do BC

JARAGUÁ DO SUL

Anunciado na sexta-feira,
o aumento do compulsório
já começa a influenciar a
vida dos brasileiros.

Com
o intuito de frear a

o�erta de crédito à popula
çao e, consequentemente,
o consumo, as instituições

financeiras foram obrigadas a

elevar o montante mantido em

depósito no Banco Central. A

ação reduz a quantidade de di
nheiro que aquelas corporações
têm reservadas para emprésti
mos. Em contrapartida, os ju
ros dos financiamentos sobem

e, muitas vezes, inviabilizam as

compras parceladas.
O BC havia feito o caminho

inverso quando a crise econô
mica mundial estourou, em me

ados de 2008. Agora, por causa

do perigo da inflação rondando
O país, a intenção é diminuir as

facilidades e, assim, enfraquecer
o ritmo dos consumidores. Se

gundo o especialista em Finan

ças' Edward de Sá, a restrição
foi. necessária considerando o

cenário atual e, na opinião dele,
deveria ter sido aplicada muito
antes. "Jogaram lenha demais na

fogueira e deixaram queimar por
questões eleitoreiras", afirma.

Na prática, isso significa
que, devido ao aquecimento da

economia, a produção não vem

atendendo a demanda. Sem ca

pacidade de entrega da indús

tria, a inflação entra em linha
ascendente e o controle só é

possível com o aumento direto
dos juros ou dos compulsórios.
Para minimizar os efeitos no

bolso, os clientes devem evitar
a dependência de financiamen
tos longos.

As medidas surgem no mo

mento no qual a demanda por
crédito bate recorde. Em novem

bro' por exemplo, o avanço na

quantidade de pessoas que bus
caram crédito foi de 6,2% fren
te aos números obtidos no mês
anterior. No comparativo com o

mesmo período de 2009, a acele

ração chega a quase 20%.

• Kelly Erdmann
kelly@oc,orreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI
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Concessionárias apostam nas vendas de dezembro, apesar da medida

JU.Jv�o

Compra na hora certa
A telefonista Suelen Nitzke, 26 anos, assistiu ao aumento

das taxas de juros com um sorriso de alívio. É que ela oficiali
zou a aquisição do primeiro automóvel há um mês e, por isso,
não será afetada pelas medidas do Banco Central. "Se tivesse

esperado teria que comprar o carro só daqui a um ano, depois
de guardar mais dinheiro", explica.

Geral 11

Além de pesquisar modelos, clientes devem conferir as condições

Concessionárias já têm
tabelas com juros revistos

Quem está programando a

aquisição de um veículo novo

ou usado neste fim de ano deve
ficar atento à negociação. O au

mento dos compulsórios afetou
diretamente as tabelas de crédito
utilizadas pelas revendas de au

tomóveis. Na prática, os finan
ciamentos foram abalados pela
necessidade de elevar os juros
nas compras a prazo e pela dimi
nuição no número de parcelas.

ConformeAugusto Cardoso, ge
rente de uma das principais conces
sionárias de Jaraguá do Sul, amedi
da do Banco Central surpreendeu o
setor. "Não sabíamos que ela seria
tão rigorosa", confessa. Desde o iní
cio da semana, a empresa trabalha
com novas regras e percentuais nos
cálculos que abrangem a liberação
de crédito. Antes do BC divulgar as
mudanças, os clientes podiam ad-

quirir automóveis pagando juros
mensais de 1,25%. Na última segun
da-feira, porém, a alíquota subiu

para 1,85%.
Já na loja gerenciada por Ta

lita Coral, a situação não é dife
rente. Segundo ela, a regulação
provocou números "assustado
res". Por isso, as instituições fi
nanceiras não param de fazer
contas. De sexta-feira até ontem,
a concessionária havia recebi
do duas listas com adequações.
Mesmo assim, as revisões ainda
não tinham chegado ao fim. Em'
meio à confusão, a marca re

solveu deixar de trabalhar com

porcentagens antigas somente

a partir de hoje. "Nosso cliente
analisa o quanto está pagando de

juros, faz uma análise completa
da compra, precisamos oferecer
boas condições", resume.

1
j .
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Jeito é pagar à vista
O servidor público Rodrigo Medeiros, 30 anos, pouco. se importou

com as novas tabelas de juros aplicadas aos financiamentos. Ele pre
tende pagar à vista um carro zero quilômetro. Por isso, espera que a

ideia do BC de incentivar a redução do consumo obrigue as mon

tadoras a diminuir os preços de vendas não parceladas para, dessa

forma, garantir a rotatividade nos estoques.

líora de reavaliar
O plano de Vilmar Mathias, 37 anos, de terminar o ano com um

carro novo está correndo risco de atrasar. A culpa é exclusiva do au

mento dos juros praticados nas compras financiadas. Segundo ele,
após amedida do BC, o acréscimo em cada uma das 60 parcelas pre
vistas gira em torno de R$ 200, o que inviabiliza o negócio .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LA AMENTO
livro esportivo é lançado hOje

o colunista esportivo do jornal O Correio do Povo, José
Augusto Caglioni, lança nesta quarta-feira o livro 'Campe
ões para sempre'. O lançamento acontece às 19 horas no

Sesc (Serviço Social do Comércio) de Jaraguá do Sul. A pu
blicação tem 350 páginas, com cerca de 150 fotografias, e

conta a história dos atletas que marcaram época e de várias
modalidades esportivas, como natação, futsal, tiro e atletis
mo. Caglioni escreveu o livro nos últimos cinco anos e rea

lizou várias entrevistas com pessoas do universo esportivo
da região.

FESTA
118 Sommerfest Guarany

A Sociedade Esportiva e Recreativa Guarany, de Iara
guá do Sul, promove nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, a
lP Sommerfest. Na sexta-feira, o evento inicia às 20h com
Torneio de Bolão. No sábado, acontece o tradicional desfile
da Sociedade Guarany e Grupos da Terceira Idade às 14h.
Nesse mesmo dia, ainda tem Tarde Dançante, Café gratuito
servido pela Sociedade, competições de Tiro Rei/Rainha,
namodalidade chumbinho, escolha da Garota Sommerfest
e baile. Domingo, às 10h está marcado o desfile das majes
tades. Informações pelo telefone (47) 3055-8713.

O CORREIO DO I·OVO • Quarta-feira,8 de dezembro de 2010

CORAL

Apresentações de Natal
Para comemorar a proximidade do Natal, como todo

ano, o MuseuWeg preparou uma programação especial
no mês de dezembro, com apresentação de corais na

talinos e a presença do Papai Noel. Hoje é a vez dos alu
nos do Centro Cultural Scar se apresentarem no museu,
e na próxima quarta-feira, dia 15, o Coral dos Peguenos
Vencedores. Todas as apresentações começam a partir
das 19h e têm entrada gratuita. O Museu Weg funciona
da Avenida Getúlio Vargas, 667, Centro de Jaraguá do Sul.

Informações pelo telefone (47) 3276-4550.

SENAI

Curso gratuito
Termina nesta quinta-feira, dia 9, o prazo de inscri

ção nos cursos de Aprendizagem Industrial oferecidos

pelo Senai, com início em 2011. Os cursos são gratui
tos e destinados a jovens que terminaram ou estejam
terminando o ensino fundamental, com idade entre 14

e 23 anos. As inscrições podem ser feitas no site www.

conhecimentoamais.com.br ou nas unidades do Senai.

A prova de seleção será realizada no dia 13 de dezembro.

Na região há vagas para cursos em Corupá, Guaramirim,
Iaraguá do Sul e Schroeder.

A RESEN çÃ
Música para Todos

Os músicos que integram os cursos de formação
mantidos pela Scar se apresentam hoje no Museu Weg.
O evento ocorre às 18h e vai contar com cerca de 70

músicos, além dos grupos de musicalização, prática de

conjunto e um coral. Uma nova apresentação acontece

no dia 15 nos três hospitais da região. As apresentações
marcam o encerramento das atividades em: 2010. Con

forme Roberto Kock, coordenador do projeto, o ano foi

bastante positivo, concretizando a iniciativa como uma

importante ação sócio-cultural em Jaraguá do Sul.
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Promoção Zero Grau Peugeot. Ar-condicionado de série grátis para toda a Linha Peugeot 207 - exceto para os veículos Peugeot 207 modelo X-Line, 3 e 5 portas, que não possuem ar-condicionado de série, e para veículos de vendas diretas e de vendas WEB, linha 3008 e taxa de 0%

para a Linha Peugeot 307 HB e Sedan. Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 36.900,00. Preço público promocional sugerido para venda à vista a partir de R$ 34,200,00, com R$ 2.700,00 de

desconto, relativo ao valor integral do ar-condicionado, Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR lAL Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11, Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 39.990,00. Preço público promocional sugerido para venda à vista a partir de

R$ 37,290,00, com R$ 2.700,00 de desconto, relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1 ,6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólidc.ono/rnodelo 10111, Preço público sugerido p'ara venda à vista a partir de R$ 52.800,00. Simulação na Modalidade

CDC - Crédito Direto ao Consumidor pelo Banco Peugeot, considerando o veículo acima e o preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 52.800,00 para todo Brasil, com frete incluso. Plano de 24 meses, sendo: entrada de R$ 34.320,00 (65%) à vista mais 24 parcelas mensais
totais fixas de R$ 840,77, com vencimento da la (primeiro) parcela para 30 dias. Taxa de juros do contrato de 0% 0,0. e 0% o.rn, O CET (Custo Efetivo Total) da operação de financiamento é de 6,326% 0,0. e 0,5125% o.m, com incidência de IOF de 3% 0.0. par.a Pessoa Física

b r
www.strosbourg.com.br

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinaldo Rou, 414
5 9 a S x, da Ih ii 19h

6bado, da 9h a 17h

Geral 13

USICA

Concerto gratuito
Os alunos participantes do projeto Música na Tifa rea

lizam hoje concerto gratuito, a partir das 20h, na quadra da
Escola Jonas Alves de Souza. O evento é o encerramento da
atividade que durou seis meses, quando os jovens, todos
residentes no bairro Tifa Martins, aprenderam a tocar ins
trumentos de percussão emúsica em conjunto. Segundo o

responsável, EderRodrigoWitkowsky, oMúsica naTifa teve'
apoio do FundoMunicipal de Cultura, da direção da Escola
JonasAlves de Souza, daAssociaçãoMusical Jonas Alves de
Souza e da Liverpool Instrumentos e Acessórios Musicais.

(o custo do IOF adicional dé 0,38% está incluído no coeficiente). Valor total do veículo a prazo de R$ 54A98,48. Sujeito a aprovação de crédito. As condições acima poderão ser ?lteradas se houver alterações significativas no mercado fincnceiro, sem prévio aviso. *0 emplacamento

e o IPVA grátis é um beneficio oferecido para o Feirão Ótimas Festas Strasbourg de 09/12 012/12 para a Linha 207 e 307 e não é válido para veículosWEB e linha 3008, O Feirão Otimas Festas é uma campanha das Concessionárias Strasbourg e é válido de 09/12 à 12/12 ou enquanto

durarem os estoques. Estoque Nacional das Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 5 portas, pintura sólida, cne/modelo 10/11 - 100 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 50 unidades; Peugeot 307 H 8 Presence

1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 60 unidades, Prazo de vigência da promoção para pedidos firmes fechados: entre 01/12/2010 e 31/12/2010 ou enquanto durarem os estoques, Não cumulativa para outras promoções, Para mais informações sobre preços

e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes ou ligue para 0800 703 2424. Ouvidoria do Banco Peugeot, ligue para 0800 7719090, e SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente do Banco Peugeot 0800 771 5575. Acesso às pessoas com deficiência

auditiva ou de fala: 0800 771 177'2,

Brusque(47) 3355-4500
Praça Vicente Só) 7
Seg a 5 X, das eh à 19h'
Sáb Dom, da 9h à 17h

Blumenau (47) 3331-4500
Rep. Argenti na) 2077
Seg a Sex, .das 8h às 19h'

Sáb Dom, das 9h às 17h

Rio do Sul (47) 3522-0686
Rua Aristiliano Ramos) 15_95
Seg Q Sex, das 8h às 19h

Sáb D m, �as 9h às 17h

Itajaí (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis) 3200
5 9 a 5 x, das eh 'às 19h

S4Fb Dom; da 9h às 17h
PEuceOT
MOltO'" & f;MOTtON
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CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA '

KellyErdmann,
jornalista

Carlos Henrique
Schroeder, escritor

LuizCarlos Amor.im,
escritor eeditor

Os dias de chuva
são sempre iguais

Chove
lá fora. Eduarda abre a janela ir

ritada. Não é a falta de sol que a inco
moda, mas sim a falta de um acessório

indispensável em dias como este. Se
bem que desde começou a fazer suas esco

lhas, Eduarda evita usar a sombrinha. Na ado
lescência tudo bem, ninguém estranha ao ver

uma menina molhada.
Coisa da idade essa de

não ligar para os detalhes.
Mas, Eduarda passou dos
30. Já não fica bem andar

por aí com um casaco na

cabeça correndo atrás de
uma marquise. Pior ainda é
ficar com o cabelo arrepia-
do o dia inteiro. Nem um coque da vovozi
nhaé capaz de solucionar o problema. Dia
de chuva e cabelo rebelde, dois ingredientes
capazes de tirar o bom-humor de uma mu

lher. Ainda mais se ela está na TPM, ainda
mais se ela se chama Eduarda.

Em dias assim, a chefe de enfermagem
promete comprar um guarda-chuva, daque

- les que parecem uma arma, um escudo para
espantar as gotas que insistem em .atrapa
lhar sua rotina. Porém, é só o sol chegar que

ela esquece a ideia. Prefere investir o dinhei
ro em outra coisa. Andar carregando uma

sombrinha não lhe agrada. Só em filme isso
tem charme.

A chuva não causa tanto horror. É até gos
toso tomar um café e comer um bolo ouvin
do o barulhinho da água caindo. Mas na vida

prática, eta coisa chata. Dia
de chuva é bom para namo
rar embaixo das cobertas,
para comer pipoca vendo
um filme. Em dias de chuva
é ótimo ficar sem fazer nada,
bocejando de tédio.

Mas para alguém que tem
pavor a sombrinhas, dias de

chuva significam uma provocação do universo.
Um castigo para quem nãos e comporta bem.

O telefone toca e ela finge não ouvir. E
mails chegam e ela faz de conta que não viu.
A pilha de relatórios se acumula e ela deixa

para outro dia. A reunião, ela remarca para
próxima semana. Torce para que a chuva

pare, ou pelo menos para que esta implicân
cia com as sobrinhas diminuam. Será que
isso é normal? Mas, também, quem quer ser
normal? Eduarda não.

LANÇAMENTOS

Terra de Sombras
Ever e Damen atravessaram diversas vidas e enfrentaram os

mais terríveis inimigos com um só objetivo: ficar eternamente juntos. E-
• quando esse sonho está ao alcance das mãos, uIJI poderoso feltíço
cai sobre Damen. Agora, para ele, simplesmente tocá-Ia ou encos- "

tar os lábios nos dela significaria a morte. Desesperada por livrá-lo
da maldição, Ever mergulha de corpo e alma na magia f3 encontra
uma ajuda inesperada: um surfista chamado Jude. Apesar da pro
funda lealdade a Damen, é inevitável que ela se sinta atraída por
esse garoto estranhamente familiar, de olhos verdes, dons mágicos
e passado místeríóso. Ever sempre acreditou que Damen fosse seu
destino - mas e se o futaro tiver reservado outros planos?

Um misto de "Iop Gun" e· "Velozes e Furiosos". Jovens

amigos usam suas máquinas velozes e aviões ultra-sônicos
para transportar drogas do 'México para a zona rural da'
Califórnia. Com os ganhos eles sustentam o estilo de vida

hotllwoodtana que levam. Tudo corre as mil maravilhas até
que uma linda e aparente inofensiva garota se infiltra no gru
po. Começa então uma frenética caçada aos jovens, que te

rão que usar todas as suas habilidades tanto em terra como

ri_o ar para poder safar-se dos policiais californianos.
..

;1" -., .•
'

IM. "ot"

OJuca está
com acarinha
triste porque
ele não tem
uma família!
Adote esse

focinho! Entre
em contato
com Schirley
ou Francyne,
pelo telefone
(47) 3370-1645.

CllC DO'LEITOR

CharlesZimmermann,
escritor

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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. Pet Shop Completo
Táxi Dog I Hospedagem

Banho e Tosa
.

Doa-se Cães e Gatos

MELHORES MARGAS OE RAÇÃO A GRANEL

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, 2.0h45 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• A Rede Social (Leg) (14h20, 16h50, 19h20, 211150 .

- todos os dias)
• Cine Garten 2
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)
(15h, 18h, 21h - todos os dias)

• 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

- 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 Sccial (Leg) (14h10, 16h40, 19h10, 21h40

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

Coisa da iClade �ssa
de não ligar para os

detalhes. Mas, Eduarda
passou dos 30.

NOVELAS
ARAGUAIA
Max fica atordoado com a presença de Vitor.

Solano pergunta a Estela o que ela sabe sobre a an

tiga atividade de Beatriz. Terezinha sugere a Padre

Emílio que eles fujam com as crianças para continu
ar morando juntos. Max ameaça Amélia ao ouvi-la
dizer que pode se libertar dele. Safira, Ametista e.
Esmeralda temem que esteja acontecendo alguma
coisa grave com Pérola e Cirso fica preocupado com

a esposa. Solano agradece Beatriz pela ajuda ria
venda da safra e ela se emociona. Terê conta para
Manuela sobre as visões que tem quando toca em

Estela. Nancy pensa em conquistar Vitor. Terê co

menta que Vitor está apaixonado e Manuela fica
curiosa para saber por quem. Vitor se surpreende
ao encontrar Amélia em seu quarto.

.

PASSIONE
Fred humilha Melina antes de sair de casa. Calux

garante a Mauro que não há provas contra ele no caso

d� morte de Noronha. Fortunato fica indignado com

o valor da sua indenização. Gemma tenta convencer
Berilo a conceder o divórcio amigável a Agostina.
Fred conta para Beteo que Melina fez com Mauro e

Diana. Olga percebe que Clara roubou Talarico para
. incriminar Ednéa e deduz que ela e Diogo estão

juntos. Berilo implora para Agostina não se divorciar
dele. André Invade a casa de Diana e exige que ela
lhe dê dinheiro. Melina pensa em tudo o que Fred

lhe disse e ameaça se vingar. Mauro procura Melina.
Fred vai à delegacia, acusa a esposa de ter dado um

falso testemunho e exige que Melina seja processada.
,

RIBEIRÃO DO TEMPO
Lincon pergunta ao senador Eustáquio se ele

lhe daria uma entrevista. Eustáquio diz que sim.

Tito, Newton e Iara chegam do rafting com alguns
hóspedes. Filomena revela a Ellen que o casamento

dela é um acordo. Ela confessa que fez essa loucura

por amor. Tito vê um bilhete de Filomena sobre a

cama avisando que foi à cidade e joga no lixo. Fi
lomena explica à amiga que Tito deixou claro que
não estava apaixonado. Ellen aconselha Filó a dizer
o que sente de verdade para Tito. Querêncio chega
à festa com Marisa. Nicolau brinda com Karina. Be
atriz mostra o escritório de Érico para Flores. Beatriz

pergunta ao professor o que ele acha de Nicolau.

TI TI TI

Gabriela se desespera com a possibilidade de
estar grávida. Pedro pensa em Camila. Mabi nega que

seja Beatrice M .. Ariclenes conversa com Ângelo e

o aconselha a se afastar de Help. Camila desaba

fa com Edgar. Gino enfrenta Breno e o expulsa da
casa de Rebeca. Rebeca pede Gino em casamento.

Stéfany se recusa a ver a filha. Bruna demonstra re

morso por não ter ajudado Osmar e Gustavo confessa

que expulsou o filho de casa. Marcela tenta se aproxi
mar de Renato. Teca conta para Stela que Jaqueline
foi para um convento. O tempo passa. Jaqueline se

adapta à rotina do convento. Ariclenes diz a Nicole que
Desirée será a top model do novo desfile de Valentim.
Desirée se prepara para deixar a vila quando Stéfany
chega do hospital com Armandinho. Amanda pede
para Gabriela fazer um teste de gravidez.

(Oresurno .dos capít!Jlos é de responsqºiLiçlélq� gª� �1J11�.s()ré!s).__

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
No trabalho, tenha cuidado um

possível clima de competição e

evite discussões. No campo afeti

vo, usar a intuição pode ser fundamental.

Concentre os seus esforços apenas no

que vale a pena.

TOURO
Cuidado 'para não se sobrecar

regar no ambiente profissional,
trabalhar em <equipe será sua

melhor opção. No romance, é hora de sair

da rotina! Só vencemos nossas limitações
quando nos tornamos conscientes delas.

GÊMEOS
I Wl, Progresso material' em evidên

i/l1& cia, só tenha cuidado com exces

so de responsabilidade. Há sinal
de muita satisfação no campo sentimen
tal. Encare as mudanças na sua rotina

com mais otimismo.

o período da tarde será alta

mente produtivo, principalmente
para quem trabalha com lazer e

diversão. Sucesso para reavivar o relacio

namento a dois. Não faltará oportunidade
para realizar suas esperanças afetivas.

Os assuntos de trabalho serão
a sua prioridade hoje. Cuidados
com o corpo e o visual podem

,

ser importantes na vida a dois. É
hora de buscar novos estímulos no ro

mance. Saia da rotina e movimente sua

vida social.

Fazer economia é a palavra de
I, t ordem! Terá sucesso para divul

"ilP'
gar o que faz, ainda mais se atua

com lazer, publicidade ou diversão.

Viagens e paqueras prometem satisfação.
A fase é de maior descontração e prazer,

aproveite!

,"'"' """',.

A tarde promete ser vantajosa
,

'.,"","""r. para quem trabalha em casa

ou por conta própria. O convívio
com a pessoa amada deve se intensificar.
Mostre sua competência, não deixe suas

responsabilidades familiares se tornarem

um fardo.

ESCORPIÃO
Terá a sensação de que as coi

sas não andam, mas apresse os

acontecimentos. As tarefas vão
fluir melhor à tarde. Ótimas vibrações

para um novo relacionamento! Um astral
leve pode tornar o romance mais vibrante.

SAGITÁRIO
HOJe, tudo indica que o seu tra

balho será devidamente valori-
,

zado. Faça uma surpresa a quem
ama, ela será muito bem-recebida! Dia

favorável para venda de imóvel ou recebi

mento de herança.

CAPRICÓRNIO
Cuidado para não se sobrecarre

gar no trabalho, respeite as suas

limitações. Hora de estimular sua

vida sentimental. Mostre-se mais aberto e

as paqueras vão aparecer. Tudo que envol

va viagem e comunicação será favorecido.

, Mantenha-se em uma quietude
estratégica, pois na hora opor
tuna você' saberá dar a volta por

cima. À noite, não deixe de fazer uma
surpresa para a pessoa amada. Não deixe

que o pessimismo tome conta do seu dia.

O dia revela possíveis conflitos
com pessoa autoritária ou con

servadora. À tarde, o trabalho

será mais produtivo. O astral leve torna o

clima de romance mais excitante. Trabalho
em equipe conta com ótimas vibrações.

� �__ ���_ •• 1
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Sheron Menezes
com novo amor

Recém-separada, a atriz Sheron Menezzes está
com um novo amor. A rainha de bateria da Portela
está saindo com um dos compositores do samba da

escola, Junior Scafura. Semana passada, ambos es
creveram versos .idênticos no "Facebook", um site
de relacionamentos da internet. Além disso, eles já
foram clicados várias vezes Juntos.

Ronaldo disse, no Twitter, que conheceu o

garoto Alexander, de 5 anos, seu suposto filho
com a garçonete Michele Umezu, de 28, mo
radora de Cingapura. "A vida nos surpreende.
Hoje eu conheci o Alex, uma criança linda, edu
cada e saudável", afirmou o jogador, se referin
do ao suposto filho. Ronaldo também afirmou
aos seus seguidores que feio teste de DNA.

Adriana Esteves'
grava no Japão

Adriana Esteves, que vai interpretar a palentólo
ga Júlia, na próxima novela das 19h da Globo, gra
vou num tradicional restaurante japonês, no bairro
de Ginza, no Japão, país onde estão sendo feitas as

primeiras cenas da trama. Adriana foi com o marido,
o também ator Vladimir Brichta. Eles aproveitaram
para fazer uma rápida lua-de-mel. Além dela, Ma
teus Solano Paulinho Vilhena, Bárbara Paz e Michel
Bercovitch estão no elenco.

DIVIRTA-SE

Avião
A viagem de avião estava bem tranquila. Até

que um dos quatro motores pifa, o avião balança
bastante, todos ficam em pânico, então ouve-se a

voz do comandante:
- Não há motivo para pânico. Um dos motores

quebrou, mas ainda restam outros três!
Dentro de instantes, outro motor quebra. E o

terceiro também! Mas novamente o comandante
diz que tudo está sob controle. De repente saem

duas pessoas da cabine, com mochilas enormes
nas costas. Eram o piloto e o comandante, que
tentaram passar despercebidos, até que um

passageiro gritou:
- Ei! Isso aí nas suas costas é um paraquedas?
- Sim, mas não se preocupem ... Eu só vou bus-

.

d
.,

I ,car aJ,� a.e.ja.vc to.

Atriz desmente
romance

com ator
Apontada como pivô do possí

vel término do namoro entre Mal
vino Salvador e Sophie Charlotte,
a atriz Jéssika Alves se pronun
ciou em seu Twitter a respeito da
notícia que dizia que ela e o galã
haviam sido vistos aos beijos no

fim de semana. "É mentira! Mal

conheço o Malvino, Acabei de ver

na internet as fofocas maldosas que
saíram! A Sophie e o Malvino estão

super bem juntos", escreveu a loira.

Sthefany Brito
faz testes na TV

Sthefany Brito está pretendendo voltar ao traba
lho de atriz. Ela fez teste para a novela de Ricardo Wa

ddington, a próxima das seis. Dizem que a atriz ficou

pedindo desculpas, pois estava muito nervosa. Sthe

fany relutava em voltar a trabalhar para receber uma I,

gorda pensão de Alexandre Pato. Ela alegava no '

processo que abandonou a carreira para se casar.

Atriz gostou de
Clara ser vilã

Mariana Ximenes contou que adorou o fato de Clara,
sua personagem em "Passione", ser mesmo uma vilã. E

que "estava aberta para o que Silvio de Abreu escre

vesse para ela". "A Clara é muito má, né? Ela é ma

quiavélica, tem a mente perversa.' Eu estava esperan
do o que o autor fosse dar uma definição, até porque a

gente pode esperar tudo dele. Sinceramente, eu gostei
muito. Achei essa virada da Clara deliciosa. Todo mundo
estava acreditando que ela tinha mesmo ficado boazi

nha, que tinha se regenerado, e não era nada disso".

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencher um quadra�

do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3 .

AN IVERSARIANTES
8/:12
Adriano Kath
Alberto Correia
Alberto Leoni

I

Alexandre Cesar Maske
Allisson Fogaça
Camila Cordeiro
Cassiano Andreata
Celso Dereti
Cintia Taba
Claudionara Weller
Claudionei J. Zezuino
Eduardo B. F. Muniz
Elenirson da Rocha
Esdras B. Bolduan

lngrid Jahn
Ingrid Janh
Jairo R. Gessner
Jean C. Gasteri
José Adriano
José do Prado

Kaynan H. Ropelato
Uno Minatti
Luciano J. Bortolini
Márcia Pimentel
Maria C. Barrato
Maria C. dos Santos
Maria I. Nitze
Maria L. C. Ruedger
Maria M. S Bettoni
Maria Nitzke
Maria P. Forrnigari
Matheus de B. Krueger
Miguel A. Stephani
Milena V. Natali
Mirian Melo
Neuci Pelai
Nicolas Campreghaer
Oncina S.Riedtmann
Osli de S. Bertoldi
Paulo G. Hernatski
Robson da Silveira

Rodrigo Buzzi
Rolete B. Karsten
Rosita Borchardt
Salete Hanemann
Soeli T. Silva
Tassiane S. Pradi
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EDUCAÇÃO

Avanço ainda é insuficie�te
Brasil ainda está entre os piores no exame que avalia leitura, matemática e ciências

PIERO RAGAZZI

BRASíLIA

O Brasil teve a terceira
maior evolução na educação
ao se considerar a média de
65 nações, de acordo o Pisa
(sigla em inglês).

os convidados - como Brasil, Mé
xico, Argentina e Chile, entre ou
tros. Em 2009, ano da prova mais
recente, foram selecionados 400
mil jovens em todo o mundo, in
cluindo 20 mil brasileiros de to

dos os Estados.

o Brasil conseguiu superar,
na América Latina,

Colômbia e Argentina, mas
ainda está atrás do Chile,

Uruguai e México.

Os resultados do Programa
Internacional de Avaliação de
Alunos, realizado a cada três
anos pela Organização para Co

operação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) foi divulga
do ontem, e mostrou que o país
conseguiu superar a barreira dos
400 pontos em leitura e ciências,
mas ficou abaixo desse patamar
em matemática.

O número, no entanto, ainda
está longe de ser positivo. Nas
três áreas, pelo menos-a metade
dos jovens brasileiros não conse
gue passar do nível mais básico
de compreensão.

O Pisa avalia estudantes de
15 anos completos em todos os

.

países membros da OCDE, mais

A matemática ainda é o ponto
mais fraco dos estudantes bra
sileiros. Apesar de ter subido 16

pontos, a média nacional - de 386
- ainda fica 111 pontos abaixo da
média da OCDE.' Em ciências, a

média brasileira subiu 15 pontos e

chegou a 405, enquanto em leitu
ra, onde houve a maior evolução
- 17 pontos -, alcançou 412.

Os cinco melhores coloca
dos são China (Xangai), com 577

pontos, Hong Kong, com 546,
Finlândia e Cingapura, com 543,
e Coréia do Sul, com 541.

'

Pelo menos a metade dos jovens brasileiros não consegue passar do nível mais básico de compreensão

CONFIRA AS LOJAS PARTICIPANTES

2000JWutn�CAS-(47)32731001 EMMENDORFER - (47) 32744444 KIKARRÃO - (47) 33714225
RUA ANGELO RUBINI 780 AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 557 RUAWALTER MARQUARDT 2495

(J.lraguádoSon (Jaraguá do Sul) (Jaraguá doSul)

AUTO fÁCIL - (41) 33720011 FACHINI· (47) 33703015 LAIO AUTOMÓVEIS - (47) 32732243
AV PREFElTOWALDEMAR GRUBBA 3841 RUA PRES, EPITÁClO PESSOA 570 AV PREFEITO WALDEMAR GRUSSA 3809

(I.npádoSul) (Jaraguá do Sul) (Jaraguá do Sul)

AUTOMómsJARAGUÁ - (47) 33719500 FERRETTI-(47}33730047 MARCOLLA - (47) 33701669
AV. DfOOORO DA RlNSECA 1140 (Jaraguá do SuO BR 280 KM 58 S/N (Guaramirim) AV GETÚLIO VARGAS 920 (Jaraguá doSu!)

AZEVEDO -(47) 33730806 GADOTTl- (47) 33722143 MILTON CAR - (47) 33761470
BR 180 kM 58 (Guaramirlm) RUA BERNARDO DORNBUSCH 1671 (JaraguádoSull RUA ANGELO RUBINI 4610araguádoSul)

,

BAl.SANB.U - (47) 33702010 GAÚCHO VEICULOS - (47) 33719730 MN AUTOMÓVEIS - (47) 33730131
AV PREfErTOWALDEMAR GRUBSA 4158 RUA BERNARDO DORNBUSCH 1917 RUA 28 DE AGOSTO 66

IlDJiádoSul) (Jaraguádo Sul) (Guaramirlm)

BARRAVEkUlOS-(47) 33761949 GERAÇAO-(47)33731919 HEI AUTOMÓVEIS - (41) 33721070
IUlAWLORUBlNI712(ilraguádoSuO RUA GERÔNIMO CORREA 279 (Guaramirim) RUAWALTER MARQUADT 1850 (Jaraguá do Sul)

IJI..UMBKAR - (47)32156336 GIOVAHE-(47)32750045 RAUSIS· (47) 33732020
RUAÀtKiELO RUBINI 815 RUA BERNARDO DORNBUSCH 1880 RUA GERONIMO CORREA 20

�dD5uIl (Jaraguádo SuQ (Guaramirim)

CJDADEVEkulOS - (47) 33734900 GLOBO CAR - (47) 32763804 RODOCAR·(47)32736S49
RUA 28 DE NiOSTO 1584 RUA BERNARDO DORNBUSCH 619 RUA BERNARDO DORNBUSCH 620

(GGJaramirim) (Jaraguá do Sul) (Jaraguá do Sul)

OIK.UlTO - (47)33719333 HP VEfcuLOS - (47) 47-33720048 RV VErCULOS - (47) 33711743
RUA RElIDOloo RAU 355 AV MARECHAL DEODORO DAPONSECA 1014 AV PREFEITOWALDEMAR GRUBSA 4286

00Jyá1llSd) (Jaraguá do Sul) (Jaraguá do Sul)

CONfIAII(AVEkulDS � (47)33730201 JAIME AUTOMÓVEIS· (47) 33761701 STREET CAR - (47) 33703113
RUA lfOIlJIIIOOOSlVBRA JR. 114 RUA ÂNGELO RUSINI 279 AV PREFEITOWAlOEMAR GRUSSA 4040

� (Jaraguá do SuO (Jaraguá do Sul)

DAIAI- (41)121S3OlO JANIR AUTOMÓVEIS - (47) 33762277 ZAPELLlNI- (47) 33764589
11mPIIfimtrÁOO PESSOA 1170 RUAWALTER MARQUADT 2777 AV PREF.WALDEMARGRUBBA 3421

�.X4) (.lataguádoSul) (JaraguádoSul).

l
DI1IDOO. (47) Jl118287

�or.�(.MWSmmElRA 130 (JalaguádoSul)

AfRI8,é Financiamentos
Apo«o:
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Buxixo

_... elo meu fio vermelho fiquei sabendo que uma profissional
..�

da saúde, de Iaraguá, mesmo namorando firme, não perde
a oportunidade de pedir um presentinho do ex-amor. As co
madres da mesma área, comentam que a moça faz o gênero

apaixonada, mas quer se dar bem a qualquer custo. Coisa horrorosa!
Fofoca ardida que nem pimenta do quintalde casa.

Serrão
Como não dormem de touca

nem nada, os lojistas do centro

não querem mais ficar de fora e

também vão funcionar em 'ho
rário especial, do dia 20 a 23 de
dezembro onde as lojas estarão
abertas das 8 às 21 horas. Já 'na

véspera de Natal, sexta-feira, das
8 às 13 horas. Perder consumi
dores para as lojas de shoppings,
nem pensar!

Bazar da
Karlache

Vai até ao dia 11 de
dezembro o tradicional
Bazar da Karlache Ma

lhas, com preço direto de
fábrica. Tem muita marca

famosa, entre elas a pode
rosa Calvin Klein.

011 C' romo
Depois que Ivo Konel deu um mimo para o amigo Cacá Pavanello

um tubo de amostra da tinta para cabelo que o ex-deputado usa, Cacá
Pavanello anda com um visual, literalmente novo. Suas madeixas não
são mais as mesmas. Passou de loiro calcinado paraum tom acaju. Tapare
cendo o popular 'Corupá' após pegar uma tempestade. Maldade do Ivo.

NAS RODAS,
• Suelen Lescovitz, gerente da
revista Nossa, adorou o mimo

que recebeu da Live, uma das

lojas mais pontuadas de Jaraguá.
• Paulo Luiz Marangoni recebeu
coro de parabéns, ontem,
com uma festa organizada
pela esposa Carla Schmidt
Marangoni. Descontração e

coisa fina, como sempre.

• A querida Mariza Lessa
aterrissa na área na próxima
semana, para as férias de verão
com os familiares e amigos. Mas
nada de encomendas, por favor.
Na bagagem da moça não cabe
nem mais um alfinete!

alis
Fernanda Luiza Della

giustina, a bonita filha do
casal amigo Dr Luiz Fer
nando e Gisela Dellagius
tina, é a mais nova Jor
nalista do pedaço. Ela se

forma essa semana pela
Univali, Mil vivas!
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Os arquitetos Fabiane Maiochi,
Graziela Bordin e Miguel Bianchi

. da Urbana l:\rguitet�ra estampam
- a capa da revista Nossa Casa m

• Vai a dica! A Casa & Cia
Presentes está fazendo muito
zumzumzum, com várias
novidades para decorar a sua
mesa neste Natal. Vale conferir!
Fica ali na Rua CeI Procópio
Gomes de Oliveira, 1232.
Próxima a verdureira da Raquel.

•Aminha amiga jaraguaense
e estrelada Carla Henning,
que reside emCampinas,
certamente é a aniversariante
mais festejada de hoje e vai
adorar saber que foi lembrada.

7' Parabén�'! O meu desejo é que
sejas pUm.amente feliz.

• Acesse o sitewww.

moagoncalves .com.br e confira
as fotos da inauguração da loja
DonnaAnna.

Social 17

Rita Grubba
também prestigiou
a inauguração da
loja Donna Anna,
semana passada

Dica de
quarta-feira

Curtir a Choperia Scondidinho.
Todo dia uma novidade.

er e

arag á
No Restaurante Mistura
Brasileira no Shopping

Breithaupt.

Seja uma
estrela

Vem novidade por ai! Envie
fotos de sua filha ou filho para o

e-mail sitedomoa@revistanossa .

com.br e faça deles uma estrela.
Recado: a idade mínima é sete e

amáxima é doze anos.

desfila leve, livre e solto, é uma
figura espirituosa e de bem
com a vida. É isso ai!

• Em breve a revista Nossa
vem com novidades. Aguarde.

.

• Estive durante a semana

naVê Mais- embora os

chefes não estivessem lá,
pude observar como ficaram
admirável as novas instalações
da empresa. Bola branca.

• Recebi o DVD "Iaraguá do
SWOntem eHoje", dirig!çlo

'

pelo competente e polivá1éhie '

GilmarMoretti.Muito ShaW.
Quem quiser saber ou relembrar
o passado desta cidade

,.

maravilhosa, pode alugar oDVD
nas locadoras da cidade.

Cabide
Atenção, loucos por compras, com qualidade e exclusivida

de! Ana Demo acaba de receber mais um lote do verão 2011, nas
lojas Live! Concept Store, na Reinaldo Rau, para todas as ocasi
ões do verão e fitness.
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FundadordoWikiLeaks é preso
Contra ele pesam acusações de crimes sexuais, além do vazamento de informações

DIVULGAÇÃO

A polícia de Londres
informou na manhã de
ontem que o fundador
do WikiLeaks, Julian
Assange, foi preso
no Reino Unido.

A
detenção foi realizada

cumprindo um manda
do expedido pela Sué
cia. O australiano é acu

sado por promotores suecos de
cometer crimes sexuais. Assange
nega as acusações, que incluem
uma denúncia de estupro. Ele
havia sido incluído na lista dos
mais procurados pela Interpol.

O ex-hacker de 39 anos, res

ponsável pelo site que já vazou

milhares de documentos secre

tos de empresas e governos, foi
detido 'às 9h30 (7h30 no horário
de Brasília). O pedido de pri
são contra Assange foi emitido

pela Suécia após o início da

divulgação de mais de 250 mil
documentos diplomáticos dos
Estados Unidos filtrados pelo

WikiLeaks.
Na segunda-feira, o advoga

do dele, Mark Stephens, disse

que o australiano estudava a

melhor maneira de se apresen
tar à' polícia britânica. No mes

mo dia, o secretário de Justiça
dos Estados Unidos, Eric Hol
der, disse que o governo Barack
Obama avalia quais leis, além
da relacionada à espionagem,
podem ser usadas para punir
Assange.

. A imprensa local já havia no
ticiado que o fundador doWiki
Leaks estava no Reino Unido.

Segundo jornais britânicos, a

polícia tinha conhecimento de
seu paradeiro, mas aguardava
mais informações da Justiça da
Suécia antes de decidir se reali
zaria a prisão.

Julian Assange,
39 anos, é responsável pelo
site que já vazou milhares

de documentos secretos de
empresas e governos

PREVISÃO DO TEMPO
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. Frente ,ma traz '>.

instabilidade contínua I�/",III\,# �B�
A chuva deve continuar pre-

.

, 16° 25°
Segundo o Epagri/Ciram, o pe-' �'% •

sente em todo o Estado até o fim ríodo entre os dias 11 e 21 de de-

"'''',
SÃO40AiUlMdesta semana. Amanhã, os acu- zembro deve seguir instável, com ' 1.4°23°

mulados devem se concentrar no h dc uva em praticamente to os os '__I/lHiH"''''''OJ/np,..,�II''''"". "".",,"
Vale do Itajaí e na faixa litorânea, dias. Os volumes mais significati-

.,",., "'''"1.'"",,,,,,,••

,\
com sol nas outras regiões. Na sex- vos ocorrem entre os dias 10 e 15
ta, é na faixa Oeste ao Litoral Sul

que se concentra a chuva. À noite,
céu encoberto em todo o Estado.

Formação de áreas
de instabilidade
deixa o período com

chuva no inicio e fim
do dia. Temperatura
elevada. Vento fraco
a moderado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 21°C
MÁ)(: 34°C

QUINTA
MíN: 21°C
MÁ)(: 32°C

SEXTA .

MíN: 18°C
MÁ)(: 31°C

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁ)(: 31°C

"��
(

.•

)''''_'''''''�'''''''''''''''''''

Pm'lilEllmlmtn
Nub!ado

PRÓXIMOS DIAS

Mais chuva em
todas as regiões

\"
I

I
,

MAfRA,
.......
190 29°

SEvoct.VAI PARA. ..

lllAM
. o fechado e chUVOSO,

.1em� possíveis trovoadas
•

,

CO
O céu fica mais clar.o ".

,

s durante a nOlte,i
apena
com uma tempe.r�tu�de

média de 17°C. Maxlm _

23'C, durante a manha.
mo 00 SUL"
T ...
19° 30°

no Oeste e Meio-Oeste e entre os

dias 15 e 20 do Planalto ao Litoral,
especialmente no Litoral Norte.

\

MINGUANTE NOVA CHEIACR6SCENTE

, 'H

Defesa diz que prisão
por suposto estupro é
manobra contra o

vazamento de informações
diplomáticas.

-

AS ACUSAÇOES
Segundo a Justiça sueca, As

sange cometeu estupro, assédio
sexual e coerção ilegal contra

duas mulheres. Os argumentos
usados pela promotorianão estão
claros, mas a prática de sexo des

protegido pode ser considerada
uma categoria leve de estupro
na Suécia. Assange manteve re

lações sexuais com duas mulhe
res, em datas distintas, enquanto
dava palestras em Estocolmo.

Assange afirma que as relações
foram consensuais. A defesa de

Assange alega que a ação da Sué
cia é uma retaliação em relação a

vazamentos divulgados pelo Wi
kiLeaks sobre o país.

/
,
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/
"
"
i
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DIVULGAÇÃO

Acontece
de 20 de janeiro a 5 de fe

vereiro de 2011 a sexta edição do
Festival de Música de Santa Cata
rina que já é um evento marcante

no calendário de Jaraguá. Sua importância
já ultrapassa em muito as suas realizações
como evento cultural, pois um evento que
tem um orçamento de R$ 1,7 milhão tem

um impacto bastante significativo sobre
a economia da cidade, em especial o setor

de hotelaria e restaurantes. Os impactos, no
entanto, não se esgotam aí e o que se pode
observar é que se tornou uma atividade im

portante para a Scar e está criando aos pou-.
cos uma nova geração de jaraguaenses que
convivem com amúsica erudita.

Um evento que merece todos os aplausos.

Revisão
das previsões
para2010

Seguemmais quatro das pre
visões que fiz para 2010 com os

respectivos resultados. Confira.
- O "aerolula" vai ter de pas

sar por revisão para aguentar
tanta viagem.

Realmente o presidente Lula
bateu recordes de quilômetros
rodados pelo país e pelo mundo.

- A FIFA vai ameaçar o Brasil
com a perda da sede da Copa do
Mundo de 2014 em função do

jogo de empurra entre os clubes

que querem o estádio e o gover
no que não vai querer pagar a

conta. Como sempre, quem vai

pagar a conta - e a propina - se

remos todos nós.

Depois de muita polêmica, o
estádio da abertura deverá ser o

corintiano.
- Será batido novamente o

recorde de venda de automó

veis, impulsionado pelos 28,5%
dos consumidores cujo sonho é

comprar um carro em 2010.
Não foi só uma vez e até su

bimos no ranking mundial.
- O sonho de 16% dos brasi

leiros, que é o da casa própria,
poderá se tomar realidade para
uma parte deles. O setor será
um dos que mais vai oferecer
oportunidades - e riscos - para
os investidores no mercado de

capitais.
O setor está até "engasgan

do" com tanto lançamento.
. Amanhã a listagem continua.. - - .

Amin no Cejas
Tributos e' competitividade

foram os temas dominantes nas
discussões que marcaram a vi
sita do deputado federal eleito

Espcridião Amin ao Cejas na

segunda - feira. Houve unanimi
dade em relação ao diagnóstico,
isto é, que não é possível permi
tir o aumento da carga tributá
ria, mas, não em relação à voltá
da CPMF que o deputado con

sidera viável mediante a troca

por outros impostos menos jus
tos. Houve consenso também
em torno dos diversos fatores
- principalmente os tributos -

que tiram a competitividade da
indústria brasileira.

Educacão de
�

mal a pior
o Brasil segue entre os piores

colocados em ranking internacio
nal de ensino, divulgado ontem.

O país ficou com a 53a colocação
entre 65 países no Programa Inter
nacional de Avaliação de Alunos

(Pisa), elaborado pela Organiza
ção para a Cooperação e Desen
volvimento Econômico (OCDE).

BTG pactuai
reforcado

�

o banco de investimentos BTG
Pactual anunciou a emissão de

ações no valor de US$ 1,8 bilhão

que será subscrito por investido
res internacionais que ficarão com
pouco menos de 19% do capital
do mesmo. Após o aporte, o patri
mônio líquido do banco ficará em
US$ 4,3 bilhões e reforçado para
realizar investimentos.

A Caixa Econômica Fede
ral anunciou que o volume

,.

de crédito ofertado pela insti-
tuição em 2011 deverá crescer
em tomo de 30%. Será inferior
ao volume deste ano que ficou
acima de 40% de crescimerito.
Não deixade ser irônico que o

governo federal adotemedidas

para conter a expansão do
crédito e um dos bancos es

tatais siga na direção oposta.

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul/SC

Isa Marta Mohr Ziemann, oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguã do

Sul/SC, torna público pelo presidente edital, que JULIANA ELIZIO, brasileira, solteira, co
merciante, CI na 3.973.859-SESP/SC, CPF na 038.977.779-08, residente e domiciliada na Rua
783-AdolfoAntonio Emmendoerfer n0635, nesta cidade, requer com base no artigo 213, inci
so II, 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 n062.173, ficha 01, Livro 2-RG, a ser retificado conforme planta memorial descritivo ar

quivados neste Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2°e 30 do mencionado

dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR NOMINADOS

para, querendo, se manifestar, 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
na 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 na 605, Bairro Barra do Rio Molha, nesta cidade, PAULO
BATISTA,brasileiro, pedreiro,CPF n0312.566.439-04 com RITATELMA CHAPIESKYBATISTA,
'do lar, pelo regime da comunhão Universal de bens,CI na 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 Iaraguá do Sul-SC,expediente 09:00 hs as 12:00 hs
e das 14:00 hs as 18:00 hs),advertindo-se desde já que presumir-se-á a anuência d(o) (a) (s)
confrontantetslque-não apresentar(em) impugnação no prazo da notificação.

JARAGUÁDO SUL, 24 DE NOVEMBRO DE 2010
AOFICIALA

Caderneta
campeã

Apesar da preocupação com

o resfriamento do consumo no

país, o saldo positivo entre de

pósitos e saques na caderneta
de poupança da ordem de R$ 4

bilhões em novembro é um dado
muito alentador. Significa que o

brasileiro apesar de tudo conti
nua poupando e o total dos de

pósitos - que vão principalmente
sustentar o financiamento da casa

própria - chegou a R$ 370 bilhões.
Poderia sermuito mais, mas é um
saldo bem significativo.

Empretec
Acontece de 24 a 29 de

[áneiro em Jaraguá mais um
Empretec, sempre sob o co

mando do Sebrae, '

Comércio eletrônico
As empresas deste setor es

peram um crescimento de 40%
em suas vendas neste Natal. Uma
mostra de que os brasileiros es

tão "caindo na rede" foram as

surpreendentes vendas do iPad

que foram muito mais intensas
nas lojas virtuais que nas lojas fí
sicas. Sinal dos tempos.

LOTERIA

01 - 15 - 20 - 57 - 79

02 - 03 - 04 - 06 - 08
09 - 10 - 12 - 13 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

,'" -n 31%I

0,5267

7.DEZEMBRO.2D10

7.DEZEMBRO.2D10

..... ---- --- -- �.---_.;;--._.,. ..._ -- � _.._" Z""""'C""cc,.,o",:
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20 Esporte

, , Nesses dias sozinho e sem muita festa, pensei
que agora, depois dessa vitória com o Fluminense,

.

posso me considerar um bom treinador.
MURICY RAMALHO, EM EVENTO REALIZADO

ONTEM NO RIO DE JANEIRO.
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linha de FUI1do

ulimar Pivatto
* FLUMINENSE

PHOTOCAMERA

o jaraguaense Henri

que Fructuozo alcançou
grandes marcas pessoais
no campeonato universi
tário de natação da segun
da divisão. Ele disputou
cinco provas, vencendo

quatro delas - l.650 jar
das (1,5milmetros), 400m
medley, 200m medley e

500 jardas (450m), sendo
que nas duas primeiras
bateu o recorde. Os re

sultados o classificaram

para a competição nacio
nal entre universidades,
além de colocá -lo como

o segundo melhor brasi
leiro no ranking na prova
das l.650 jardas.

AN IVERSARIANTES
Mudancas nos Jasc

�

O Conselho Estadual do Esporte definiu algumas
alterações para os Jogos Abertos de Santa Catarina do
ano que vem. A principal delas é a inclusão do taekwon
do como modalidade oficial, que passará pela fase re

gional. Além dele, tênis, tênis de mesa, xadrez, vôlei de
praia, judô e caratê também passarão pela mesma sele
tiva, com objetivo de nivelar ainda mais a competição.
No atletismo, teremos a volta do Troféu Governador do
Estado, que selecionará os 16 melhores índices de cada

'

prova para disputar o Iasc,

co }UI.GlmlAl (100
ANOS) - Tradicional

. clube português
localizado 'na Ilha da

Madeira.

CU SAN uns DE
QUlllOIA (g1 AJjfJS)

Foi rebaixado
para a Série B do

campeonato chileno.

@w
Nos Estados Unidos

PllmIDft"tm{ EC
(65 .(0) - Está
na segunda divisão
do campeonato

paraense.

EC 00
(13 ,OS) -Atual
vice-campeão do

campeonato estadual
do Piauí.

o melhor

C
anca foi escolhido o craque do Brasileirão, mesmo não sendo craque. Ele
é um baita jogador e o prêmio foimerecido pela sua regularidade, até por:'
que não é fácil estar presente em todas as 38 rodadas do campeonato. Eu
acho o Montillo melhor que o conterrâneo tricolor, só que é inconstante e

por vezes se perde namarcação adversária. Conca também passou despercebido
em algumas partidas, mas é um jogador fundamental no esquema do time. Acho
ainda que a edição 2010 do Brasileirão, assim como a de 2009, teve um nível téc
nico abaixo do que é o futebol tupiniquim.

FI MtDAX
ooSS'JE (64 An,IlS".
- Oitavo colocado no

campeonato sérvio
, 2010/11.'

O'SIASCo. Ir;, (16 Jl}WS) -

Clube paulista licenciado do
futebol profissional.

EM PARTIDA POLÊMICA, EQUIPE PERDEU PARA SÃO MIGUEL DO OESTE
,

Futsal sub-17 faz as contas
para ser campeão estadual

JARAGUÁ DO SUL
A equipe de futsal sub-17

(CEJ /AfortlColor Química/Lu
terprev/Gráfica Régis/FME) fi
cou em segundo lugar no turno

do quadrangular final do Cam

peonato Estadual, que aconte

ceu em São Miguel do Oeste no

fim de semana. O time perdeu
apenas para os donos da casa.
Ioni Gool, por 6x5, na estreia.

No segundo jogo, os meni
nos venceram Blumenau (6x5) e

no terceiro foi a vez de superar
Chapecó (3x2). Com os resulta

dos, os comandados de Augus
tinha Ferrari terão de vencer

duas partidas e empatar mais

uma para não depender de ou

tros resultados e serem campe
ões. O returno do quadrangular
final acontece de 14 a 16 de de

zembro, em Blumenau.

ficou. Segundo Ferrari, o árbitro

alegou que a bola teria batido em

um atleta de São Miguel, porém,
a filmagem do jogo mostrou que
isto não aconteceu.

Agora as atenções estão volta
das para as Olimpíadas Escolares
(15 a 17 anos), que acontecem

em Goiânia (GO). Os garotos
. do Colégio Evangélico Iaraguá
estreiam hoje contra Sergipe e

enfrentam ainda São Paulo e Per
nambuco na primeira fase. As

Olimpíadas são uma promoção
do COB (Comitê Olímpico Bra

sileiro) para incentivar a revela

ção de novos atletas de olho nas

Olimpíadas de 2016.

"-

POLEMICA

A derrota para a equipe de
São Miguel do Oeste foi contes
tada pelo treinador. De acordo
com ele, o gol da vitória dos do
nos da casa foi irregular. "Faltan
do 12 segundos para encerrar. o

jogo o goleiro lançou a bola com
as mãos direto para o nosso gol.
O (goleiro)William deixou a bola
entrar e o árbitro validou", justi- Para ser campeã, equipe precisa vencer dois jogos e empatar outro

Coma BVvucê

�e/!!cIeMAIS!.

Financiamento de particular
para particular Só a BV tem!

.
.

FI EIRA
(47) 2107-3900 Rua Epitácio Pessoa, n° 50, ao lado do Corpo de'Bombeiros I Jaraguá do sul/se (47) 2107-3900 www.bvfinanceira.com.br
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CATEGORIAS DE BASE

Torceremos para eles no futuro?
Santos, Atlético-PR, Corinthians e Avaí buscam jogadores de Jaraguá do Sul para base

JARAGUÁ DO SUL

Conseguir treinar em um

time grande está cada
vez mais difícil, mas cinco
garotos conseguiram
realizar este sonho.

....mbora seja cedo para afir
mar se serão. grandes cra

ques e se torceremos por
....-eles no futuro, conseguirum
lugar ao sol nesse mercado dispu
tadíssimo já é um grande feito. O
atacante Derick Pazzetto, 12 anos,

I
e o volante Bruno Mendonça, 12

anos, se apresentam noAtlético-PR;
o meiaHadrian Benavenuto, 14, vai
para o Corinthians; o meia Alisson
Nunes, 16, estánoAvaí e omeiaDie
go, como já adiantado pelo Jornal O
Correio do Povo, estará no Santos
no ano que vem.

Em novembro, os garotos en

frentaram o Atlético-PR. Na opor
tunidade, venceram a equipe do
Estado vizinho por 5x2. De acordo
com o coordenador do CT, Eduardo

CT do Falcão
segue na· cidade
Mesmo com a saída de Falcão

da cidade, a escolinha do craque
será mantida, por tratar-se de
uma franquia, De acordo com

Eduardo, o nome de Falcão auxi
lia neste processo e a tendência
é que mais talentos sejam reve

lados. "O Atlético-PR gostou de
outros jogadores, mas eles ain
da são muito novos, então mais

para frente teremos outras nego
ciações", acredita.

FUTURO

Se esses garotos irão despon
tar? Isso só o futuro pode respon
der. Mas o caminho que estão
tomando já é um grande passo
rumo à realização do sonho. "As
chances são boas. Quando um

clube chama um jogador de fora
nas categorias de base é porque
ele tem urrr diferencial. As equi
pes preferem pegar crianças da

cidade, para economizar com

as despesas de hospedagem e'

alimentação", avaliou Eduardo.
A partir de janeiro a escolinha
recebe inscrição para novos alu
nos. Mais informações no www.

falcao12.com.br.

Rodrigues, a equipe surpreendeu, já
que o time paranaense é formado

por urna seleção de 12 escolinhas..
O resultado foi a negociação com

Derick e Bruno. O jovem atacante

aposta na qualidade técnica para se

diferenciar no Paraná. "Eles (Atléti
co-PR) jogam muito na força e nós
temos um passe e urn drible me

lhor", afirmouDerick.
Com viagem marcada para São

Paulo, os meias Hadrian e Diego
sonham com o sucesso. "Quero me
destacam como jogador e como

pessoa", afirmou com convicção
Handrian. "Com aminha ida para o
Santos acredito que outros também

poderão ir", completouDiego.
Umpoucomaisvelho que os de

mais, Alisson já treinou no Paraná e

hoje estánoAvaí. Segundo Eduardo,
não vai demorarmuito para o meia

despontar no cenário nacional. "O
Paraná já estava vendo a documen

tação para ele jogar na seleção bra
sileira sub-I?", informou.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

.

EDUARDO MONTECINO

Jovens talentos jaraguaenses Diego, Handrian, Bruno e Derick vão treinar em times tradicionais em 2011

PIERO RAGAZZI
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PROMOÇÃO

Torcedor do Flu leva camisa
O jaraguaense Alamir Ropelatto, torcedor do Fluminense, foi o

vencedor da promoção que deu uma camisa do time campeão brasi
leiro de 2010 ao leitor que fosse bom de palpite. Além dele, também
acertaram: Joice Zabel, Mônica Volkmann, Afonso Reckziegl Filho e

Éder Otto. A promoção foi do Jornal O Correio do Povo e da Maluta

Calçados e Esportes.

Região fatura título Estadual
Corupá e Guararnirim participaram no fim de semana do Campe

onato Catarinense de Escolinhas de Hóquei Sobre a Grama/Indoor. Na

categoria sub-16 a hegemonia foi dos times da região. O Colégio Almi
rante Tamandaré, de Corupá, conquistou o título no sub-16 feminino e

masculino e o Colégio São Pedro, de Corupá, foi vice-campeão no sub-
14 masculino. As equipes fazem parte do Projeto Hóquei e Cidadania
coordenado pela professora e atleta da seleção DjenifferVasques.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Na área

Henrique .

Porto
Néki fatura a laca SoR

�
PIERO RAGAZZI

Pena
a chuva ter afas

tados os torcedores
da final da Segundo-

/

na (Taça SDR), dis-

putada na tarde de sábado.
O futebol apresentado por

.

Néki e Atlético Indepen
dente foi de primeira cate

goria. Um jogaço, que ter

minou empatado em três

gols, onde não faltou emoção. Teve de tudo um pouco: campo
encharcado, jogador se lesionando com seriedade, lance polêmi
co, expulsões, paralisação, espera por policiamento, gol de placa, gol
de sorte, pênaltis defendidos, goleiros inspirados, uma revelação e

uma confirmação. A revelação atende pelo nome de Jair Kuerten,
técnico da Néki, que neste ano abocanhou oVarzeano e a Segundo
na. A confirmação é Romeu Becker, talvez o técnico mais vitorioso
de nosso futebol amador, que soubemudar as peças de sua equipe
e foi buscar um empate quase impossíveL Certamente as equipes
farão um belo papel na Primeirona em 2011.
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Arthur Muller
. Já diriaWilliam Shakespeare.emHamlet: "Hámaismistérios en
tre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia". Afinal, qual o
real motivo do descaso da administração municipal com o ginásio
ArthurMuller? Reza a lenda que no passado o local foi palco de uma
derrota política. Mas será justo toda uma comunidade pagar o preço
de um capricho pessoal? Os vereadores ofereceram R$ 200 mil para
reformar o local, mas a Prefeitura sequer enviou o projeto. Cabe
ressaltar que valor é mais do que suficiente, já que a última grande
reforma (para a Olesc) saiu por R$ 175 mil. E olha que foi feito coisa!

,Eopaétos
Campeões

Lembram '. da Copa dos

-Campeões �e' Futsalt Pois

"bem, ela mal, nasceu e já será
descontirrtlatla. Alegando" ff;ll
ta de recursos, as autarquias
que dirigem o esporte na re

gião não irão realizara segun
da' edição do certame. O ano

qut=; vem promete outras no"
.

vidades ruins para o esporte
da bola pesada, -Corupá, por
exemplo, não pretende dar
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Colégio Evangélico
Que projeto vitorioso este

do basquetemasculino, capita
neado por Rafael Mueller, com
o total apoio do Colégio Evan

gélico Jaraguá. Ser a melhor

equipe de basquete entre todas
as escolas da cidade é um feito.

Conquistar invicto o título de
melhor equipe do Estado e do

país é impressionante. Chegar
invicto a uma final de Campe
onato Sul-Americano e vender
muito caro a medalha de ouro

é motivo de orgulho para Ia
raguá do SuL Parabéns Hum

berto, Dyonathan, Gefferson,
Guilherme, Martin, Natanael e
Bruno, além do trio de Lucas:

Carmona, Vezaro e Bussarello.

Cartola FC
Parabéns Leandro Eger, cartola da Mãquinaü-S-S. Você foi o

grande vencedor da Liga Na Areacom 2.815,94 pontos. Como
prêmio, Leandro irá ganhar uma camisa de seu clube virtual,
num oferecimento do blog Avante! Esportes (www.avanteespor
tes.com). Peço que entres em contato por e-mail, para combinar
mos os detalhes da entrega. Ano que vem tem mais.
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Malas prontas
paraAbu Dhabi
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Definição do adversário do Inter será na sexta-feira
DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

DA REDAÇÃO

Hoje pela manhã a

delegação do Internacional
decola do Aeroporto
Salgado Filho, em Porto
Alegre, rumo a Abu Dhabi.

Está tudo pronto para o em

barque colorado' para os Emi
rados Árabes Unidos. O último
treino no Beira-Rio foi realizado
na manhã de ontem, quando o

técnico Celso Roth comandou
atividade no gramado principal
e, assim como na segunda, deu
atenção especial às finalizações.
Os goleiros enfrentaram uma

verdadeira bateria de chutes e

cabeceios por cerca de 20 mi
nutos. Os jogadores mostraram

boa pontaria a exatamente uma Meia D'Alessandro é uma das armas coloradas no Mundial de Clubes
semana da estreia no Mundial
contra Pachuca, do México e

Mazembe, da República Demo
crática do Congo. Os adversá
rios se enfrentam na sexta - feira,
às 14h (de Brasília).

O último treino na capital
gaúcha serviu para Roth testar

mais uma vez o time que deve es

trear no Mundial. Após exercitar
as conclusões na primeira par
te do trabalho, o técnico orien
tou um coletivo que colocou em

campo a seguinte formação: Re
nan; Nei, Bolívar, Índio e Kleber;
Wilson Matias, Guifíazu, Tinga e

D'Alessandro; Alecsandro e Ra
fael Sobis. O meia Giuliano deve
ficar no banco de reservas.

O volante Glaydson foi corta
do em cima da hora por causa de
uma lesão muscular na pantur
rilha esquerda. O meia Eduardo
Sascha o substitui. Outro jogador
quetambém não viaja é Rodrigo.
O zagueiro teve problemas com

transferências. O time gaúcho
tenta colocar o uruguaio Soron
do no lugar dele. .

.

Apesar dos dois adversários
serem considerados zebras na

competição internacional o Pa-

chuca, na teoria, merece mais 3.1. Fica estabelecido, nos termos do inciso III do art. 31 e art. 56 § �o, da Lei Fe

atenção. Campeão da Liga dos \ deral n". 8.666/93, a garantia e manutenção da proposta, no valor de 1% (um por

Campeões da Concacaf em cima cento) do valor total estimado do objeto da contratação, a saber: R$ 242.660,12

do Cruz Azulo time conta com (Duzentos e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta reais e doze centavos).
4.2- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credencia-

valores individuais como o meia mentos acontecerão até dia 25 de janeiro de 2011 às 08h45min, devendo os mesmos
argentino Damián Manso, o pa - serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1 - b.

raguaio Edgar Benítez e o ameri- Schroeder, 08 de dezembro de 2010.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

I ERRATA DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS
DE ENGENHARIA N°. 10/2010 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 177/2010-PMS
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conheci
mento dos interessados que houve ALTERAÇÃO de Data da abertura da lici

tação e nos valores da planilha orçamentária, referente ao Edital de Tomada
de Preço n", 10/201 O-PMS, para contratação de empresa especializada para
execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), para
ampliação da Escola Municipal Clarice Lange Jacobi, localizada na Rua Erwino
Alberto Winter, Schroeder I, no município de Schroeder/SC, totalizando a área
de 348,59m2, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos
e demais anexos que fazem parte fntegrante do Instrumento convocatório.
A .íntegra da planilha orçamentária e 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.
Leia-se:
1.1.0s envelopes nO. 01 - Habilitação, n". 02 - Proposta Comercial, bem como

os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até
a data e horário abaixo determinado, a saber:

a) Data: 25 de janeiro de 2011.

b) Local: Prefeitura de Schroeder (SC).
Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Mu

nicipal, sito à Rua Marechal Castelo Branco n". 3201, Centro, Schroeder/SC.
c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.

d) Abertura do processo: às 09h.
• DA ENTREGA DOS ENVELOPES: Devido ao período de férias coletivas da

Administração Pública Municipal, o recebimento dos envelopes e os documen
tos para credenciamento será no local acima indicado, nos seguintes períodos:
• No período de 08 de dezembro de 2010 a 16 de dezembro de 2010, de segun
da a sexta-feira, das 07h30min às 12h e das 13h30 às 17h.
• No período de 17 de janeiro de 2011 a 21 de janeiro de 2011, das 07h30min
às 12h e das 13h30 às 17h.
• No dia 25 de janeiro de 2011, até as 08h45min.

_� -.1_'"- _._
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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 Bogo
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 admite
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, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual
será afixado no local de costume e publicado 1 vez (es), com intervalo de O dia na forma da lei.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO REPÚBUCA FEDERATIVADOBRASIL-
FSTADO DE SANTACATARINA Tabelionato do Município eComarca

T b •. t G' b h
de Jaraguá doSuI- CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

a e lona o fies ac AvenidaMarechalDeodorodaFonsecanol589 'Telefone: (47)
Notas e Protesto 3273-2390 •Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE !N11MACÃODE PROTESTO Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97,
cl c o artigo 995 do código de No�mas da CGI ISC, para a devida ciência ao responsável, segue a rela
ção de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis,
a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por

escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS D0 PROTESTO:

Apontamento: 163897/2010 Sacado: CHRISTIAN THIERY RODRIGUES Endereço: IDA BRIOl 91 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89256-510 Credor: UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S A Portador: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTOR Espécie: DMI - N"
Titulo: 26520 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$181,1O - Vencimento: 24/1lI2010

Apontamento: 163491/2010 Sacado: COMERCIAL DE CALCADOSMT IJOA Endereço:AVGETUUOVARGAS 755/1- JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: KRN INDUSTRIA DE CALCADOS IJDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 065/B - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 254,28 - Vencimento: 21/11/2010

Apontamento: 163915/2010 Sacado: COMERCIAL ELETRICA GERALUZ IJOA Endereço: AV.MARECHAL DEODORO DA FONSE
CA, 1605 SLOI- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-701 Credor: LUMIMUNDI DO BRASIL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 363-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 695,94 - Vencimento: 25/ll/201O
___________ M •••���.��••• �� ••••�_. •• � � �_�_�_� __ �� __ ����� ��_� � �_� __ � __ �_� ���_._. __ ��

Apontamento: 163916/2010 Sacado: COMERCIALELETRICAGERALUZIJOAME Endereço:AVMARECHAL DEODORODAFON
SECA 1605 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: PIAZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS IJDA Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 1929-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 887,33 - Vencimento: 24/ll/2010

Apontamento: 163893(2010 Sacado: D OXYN CONFECCOES IJDAME Endereço: RUA FEUCIANO BORTOUNI 1431 - BARRA DO
RIO CERRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-189 Credor: ADINA IND E COM DE FECHOS IJOA Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 352452 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.443,00 - Vencimento: 19/11/2010

Apontamento: 163695/2010 Sacado: GIOVANI DA SILVA EUFRAZIO Endereço: ALBERTOMAlOCHI, 255 - CHICO DE PAULA - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89254-792 Credor: PARlZOTTO COM MAT CONSTRUCAO LIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
708003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 397,13 - Vencimento: 17/ll/2010

Apontamento: 163989/2010 Sacado: GUINZANI MODAS LIDA Endereço: AV GETUUOVARGAS 26 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89251-000 Credor: VILMO ZUQUE JUNIOR ME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: NF817-3 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 248,12 - Vencimento: 30/07/2010

Apontamento: 163855/2010 Sacado: JANRIHE CLEBER CORDEIRO Endereço: ADOLPHO AUG. ZIEMAN 342 CASA - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89255-410 Credor: UNIAO DE BANCOS BRASIEUROS SA Portador: CENTRO DEFORMACAO DE CONDUTOR Espé
cie: DMI - N°Titulo: 22835 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$152,00 - Vencimento: 20/ll/20l0

Apontamento: 163936/2010 Sacado: MARU SCHWEDER DE ANDRADE Endereço: RUA MARINA FRUTUOSO 585/501- Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89251-500 Credor: ANUNZIATO E PLAZA IJOA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3511002 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 237,90 - Vencimento: 29/]1/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 09/12/2010. Jaraguádo Sul
(SC), 09 de dezembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 9

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 execução (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 Município de Schroeder/SC, de acordo com projetos, memoriais descritivos, plani
lhas 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
Desenvolvimento Regional de Jaragua do Sul.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 24 de janeiro de 2011 às

08h45min.
Abertura do Processo: 24 de janeiro de 2011 às 09h.
• DA ENTREGA DOS ENVELOPES: Devido ao período de férias coletivas da Ad

ministração Pública Municipal, o recebimento dos envelopes e os documentos para
credenciamento será no local acima indicado, nos seguintes períodos:
• No período de 07 de" dezembro de 2010 a 16 de dezembro de 2010, de segunda a

sexta-feira, qas 07h30min às 12h e das 13h30 às 17h.
• No período de 17 de janeiro de 2011 a'21 de janeiro de 2011, das 07h30min às 12h

e das 13h30 às 17h.
• No dia 24 de janeiro de 2011, até as 08h45min.
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, 07. de dezembro de 2010.

_' .

Segurança 23

I�"'I I í' I

Cidade é referência
em estudo nacional
Jaraguá do Sul temmaior queda de assassinatos no país
JARAGUÁ DO SUL

Um estudo do Instituto
Oswaldo Cruz constatou
que o muniCípio está na

contramão da maioria das
cidades do país quando
o assunto são as mortes.
violentas.

O
levantamento, que tam

bém contou com a par
ceria do Centro Latino
Americano de Estudos de

Violência e Saúde e do Centro
Nacional de Ciências e Tecnolo

gia constatou que o município se

destaca como a cidade brasileira

que mais teve redução no índice
de homicídio nos últimos anos. A

pesquisa, iniciada em 2009, con
sidera dados referentes aos anos

de 1980 a 2005 dos 517 municí

pios do país com população. aci
ma de 100mil habitantes.

A pesquisadora Patrícia Cons
tantino comenta que o objetivo
do "Estudo de Mortalidade por
Homicídios" é conhecer as causas

que contribuíram com diminui

ção e o aumento dos assassinatos
nos municípios pesquisados. Se

gundo ela, a cidade registrou, no
período avaliado, um índice de

3,5 homicídios a cada 100 mil ha
bitantes. Já na outra ponta da pes
quisa está uma cidade do nordeste
que registrou 55 homicídios a cada
grupo de 100mil moradores.

Patrícia destaca a primeira
etapa do levantamento con

siderou variáveis como dados

epidemiológicos relativos a ho

micídios, além da faixa etária e

sexo das vítimas. "Consideramos
cidades com características so

ciodemográficas parecidas, mas
com perfis diferentes, ou seja,
algumas com crescimento no ín
dice de homicídios e outras com

redução", explicou.
Das 517 cidades, foram ex

cluídos os 67 municípios de São

Paulo, que já são alvo de um es

tudo específico, e 73 que não ti
nham dados sobre mortes por
causas externas. Como o objetivo
é compreender a interiorização
da violência, as 21 capitais tam

bém foram eliminadas, sobran
do assim 356 cidades.

• Daiane langhelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

conversar com autoridades e mo

radores. "Comecei falando com a

PolíciaMilitar e vou ouvir também
a prefeita, líderes comunitários,
profissionais do ESF (Estratégia
Saúde da Família) e jovens, para
mapear a representação que as pes
soaS!�êm"em1:6lla�ão aQ homíoídío".. � ,

Patrícia está entrevistando autoridades e moradores do município para avaliar o resultado da pesquisa

ESTUDO SOBRE MORTALIDADE DEVE SER CONCLUíDO NO FINAL DE 2011

Segunda etapa é a ·pesquisa de campo
o estudo, que tem conclu

são prevista para o final de 2011,
acontece também em outros três

países: Colômbia, México eArgen
tina. No entanto, os resultados que
levaram Jaraguá do Sul a se desta
car no baixo índice de homicídios
s.� ,mf�17e somente ao Brasil.. , . ,', ..

Depois de elencar as cidades

que fariam parte da análise, os es

tudiosos agora estão fazendo a se

gunda etapa do levantamento: a

pesquisa de campo. Para entender
os motivos que levaram ao baixo
índice de assassinatos no muni-

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
__________-------------__...... 1 cípio, Patrícia está na cidade.para
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:

�ães vãlidas até 09/12/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para velculos básicos com pintura sólida. Frete Incluso. Novo Goll.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. SUllC4, com preço

promIlÓIilIIaIhista.parti.�R$28.790.00.Cond�eprÓmoçaesválidasapenaspara veículosdisponíveisemestoque.Qualquerpercentualde desconto anula a presente promoção. Fotosmeramente ilustrativas.l:l'��,fQ!!,.br.

www.outoelite.eom.br Grupo Auto Elite 40 onos de credibilidade. Líder de vendas da região. BANCOVOU<SWAGEN

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança
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REALIZAÇÃO APOIO
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RUA BERTHA WEEGE N°625 SALA 01 t
EM FRENTA A ENTRADA PARA O

PARQUE MALWEE, JARAGUA'DO SUL
FONE :3376-2206

RUA 28 DE AGOSTO N°1469, SALA
103. EM FRENTE AO MANNES
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
GUARAMIRIM. FONE :3373-4783

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




