
Vagas de sobra
Só no IEL (Instituto

Euvaldo Lodi), instituição
.

vinculada ao sistema .

Fiesc, 'sãomais de 50
oportunidades,de estágio
esperando candidatos.'

'Página9

Secretário diz que aumento
I:

••
,

•

da criminalidade preorupa
.Iaraguaense CésarGrubba se prepara para assumir a Secretaria de Segurança
Pública do Estado e diz que falta de efetivo não é restrita aoVale' do Itapocu.
Segundo ele, no Estado, a defasagem de policiaismilitares é de oito mil.

, ,

Página 7

ENCA o ESPECIA
Grupo de crianças da Ama (Associação dos Amigos dos Autistas) visitou a casa do

, .Papai Noel ontem em Guaramirim e aproveitou todos os encantos da época de Natal.
' -=-a.r:

-'

..

Sem fôlego.
PIB desacelera e

cresce apenas 0,5%
.

no terceiro trimestre
do ano frente ao

segundo.
.Página·18

.'

Pontes são foco,
afirma secretário

. Aristides Painsten anuncia
a construção de cinco .'

plataformas para o próximo
ano. Página 11

Colombo visita
Jaragu� do Sul
Governador eleito só vai " .; .

anunciar nomes para as
.

Secretarias Regionais depois'
que fechar a composição .

do' primeiro escalãó. Hoje,
mais 10 secretarias serão

anunciados.Páqlnas 4 e 5

• 1

FAMEG

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

•
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I

�ul�eres têm ·1direito ao voto ,I�,No, dia 10 de dezembro de 1869, é conce- I
dído pela primeira vez na história o, direito �,
,ao, VO,tO, às mulheres. A luta pelo' direito, de f�participar das decisões políticas do' país CO,- I"

meçou no século', 'XIX, quando as mulheres' ��
Winorte-americanas passaram a se engajar na 'I

abolição da escravatura nos Estados Unidos. I·'As duas grandes líderes' do' movimento no,

I
�

país foram Susan BrownellAnthony e de Eli - .: �
zabeth Cady Stanton que; em. 1'951, durante í�,

um encontro em Serreca Falls, foram aspri-. I�'meiras a fazer umamanifestação' p'Ública.· !
IICom a aprovação da emenda constítu- !�,

cional nv 15, na segunda metade do, sécu- Ilo' XIX, que garantia o, direito ao, VO,tO, para I��homens de qualquer raça, cor e condição" _
social, teve início' a luta feminina para con- I/,fflj

.

díreíto.. ��quístar o mesmo, ireíto. Susan Anthony, I�
,

mais uma vez, estava envolvida. A proposta �Ide emenda foi apresentada no, Congresso m

norte-americano, mas aluta seria longa. Em �.1969, O território, americano' do' wyO,ming ��
foi o pioneiro na concessão. Posteriormen- �,'te, outros três Estados do' Oeste seguiram o, m�
exemplo', aprovando o, VO,tO, feminino'. n

Quando' WyO,ming foi elevado' a Esta- r�
,

do" em 1890, houve insistência pO,r parte da �IlUnião, para que essa conquista fosse abolida, i! .

O Congresso local respondeu que "preferia 'I I

retardar 100 anos a sua entrada para a União,
.

� '�fl�!,':, '

'

a sacrificar O,S direitos políticos damulher". hi

No, Brasil, a luta começou em Mossoró, :�&no, Rio, Grande do' Norte, Em 1928,0, Estado' ��
era governado por Iuvenal Lamartine, que. ��
ficoumarcado por ser o, primeiro a autorizar � \

o, VO,tO, damulherem eleições - o, que não' era

permitido' no, Brasil, até então. Mesmo, des

respeitando' uma proibição' da Constituição
Federal, o direito, foi concedido.

1IIIIIIIIIIImIflU/UI/UmIHUHmmIUJIIIIIIWIIIIUlIIIIUlI/lllUm/UlUUlllllmll1lllUJ/lIIIIJl/U/UlI/lUmmUWlllimWlmmnl/IJIJI/IIIIJI/II/mmIIWUUUmlNlI/fIUlItlIIU/IW/IImm,mmmUMIUIn/I//JIlmUut/IU/IIIWJl/IIIUIIIU/lllff/UJlUlIItlIIInUUlUmUIH/WNJIIIIIII/IfUrJllllIIl/IU/RIIIIU/IlUIIUU/IUll/IllJIJU/U/IIU/NJIlllllllwmlruwllIll1l1WI/UIIHIIUUlJIU/rnIfflIlUIIUl/IIJ!/1JIIIJllJI/IIll/lmmllU6J/lfHJJm/IJI/U/!J//JIlllllUlUl/II/UIIUIUlffInHlIIIJIJIIIIIIIII/WlJUlJJIWIUIUlunWIU}JlInNlllJilJllmmWllllmmml1/11l1lUliIilmmlU/lU/mUWIIIIJJ1!JlIIIW/II1UmnnUIllIIIUIJJJII/UIlJUlI1l11mU/lllllltllllllrmUIIIIII/IIIU/ml/IUH/UmlUllJl/II!II11U111I11U1D1U/!IIllmrmll1mUIUIIIfI.

DIVULGAÇÃO

o servico
�

militar
Defender acolônia contra O,S inimigos estrangei-

-

ros e Indios .rebeldes. FO,i com essa finalidade que o,

. Serviço'Militar Obrigatório' surgiu, na época em que
o, país ainda se dividia em Capitanias HereditáÍias.
Em 9 de setembro de 1542, naCâmara de São,Vicen- -

te, foi promulgado' um "termo," organizando uma
. milícia que era formada por colonos e Indios,

Uma organização maior aconteceu a partir,
de 1548, quando'. os proprietários de engenho' e_
também O,S colonos receberam a determinação
de possuírem armas para defesa própria, com a

promulgação do' "Regulamento de.ElRei". Osurgi
mento formal do' serviço' militar ocorreria apenas
com a constituição de 1824, no, artigo' 1�5: "TO,dO,s .

O,S brasileiros são' obrigados a pegar em armas

para sustentar a independência do' Império' e de
fendê-lo de seus inimigos"

, Em 1880, ficaria estabelecido uma regra
nacional que' é respeitada ainda hoje - a ad-'
missão' em qualquer serviço' público' só pode
acontecer se o, cidadão' provar que cumpriu
suas obrigações militares.

'

Mesmo antes de o serviço militar se tornar obrigatório, esse tipo
de atividade já era encorajado como expressão nacionalista

"

PELO MUNDO

:'�i�)�i�J

Morre Alfred
Nobel

..

Obrigatoriedade
.de servir

Neste mesmo dia, em.dezembro' de, A partir do dia 10 de dezembro de
1896, morre Alfred NO,beL Ele deixou

. : 1916, fica instituído' no país que todos
sua herança para que fosse criada uma O,S hO,mens .brasileíros devem passar
premiação, em que seriam homenage- por um treinamento, militar, que fa
adas pessoas com destaques nocená- . zia parte da obrigatoriedade de pres
,rio, mundial que fizessem algum bem tar serviço' ao, país. O treinamento,

para o, mundo'. Albert Einstein, Martin - assim corno acontece hoje - deve
Luther King, Iosé Saramago', e outras acontecer logo que o, indivíduo che-

figuras conhecidas foram agraciados, ga àmaioridade.

. Governos gerais
do'Brasil-

No, dia 10 de dezembro de 1572, ocor
re a divisão do Brasil.em governos gerais:
o, do' Norte, com a capital em Salvador, e
o, do, Sul, cuja capital era o, Rio, de Ianeiro,
o. primeiro' governador a, liderar grande
parte do' territóri� foiTomé de Souza, que
teve problemas com O,S admínistradores
de donatários menores -"jáque estes não
reconheciam suaautoridade,

"

I

i

ir
;;!.

I� .

,
,

, ,''',r l,� I/iC;� �"'ridt�� �,�o � �,,,$I

Ruas mudam
de sentido .

,

As primei�as pipocas
Algumas pesquisas indicamque as primeiras pipocas apareceram do' cozimento,
do' milho' inteiro', deixado' próximo ao, calor das fogueiras. Somente depois que
O,S grãos começaram a ser separados para a fabricação exclusiva das pipocas. Os

,

nativos americanos, po'r exemplo, usavam ervas para temperar o, milho'.

.Na semana de 18 a 24 de abril
de 1987, o, jornal O'Correio do,
Povo, informava que a Comissão' '

Municipal de Trânsito' havia
aprovado amudança no, sentido' das

,

ruas para evitar·cO,ngestiO,namentos
.

do' tráfego' municipal, que se

tornava cada vez mais intenso'.

"

. . ,�, �.'

.� :,r.'.I., ...
.cf'.

,

'

'

'f "

I�':-':'( "u '. 'l' •.•.. .' ",' _._,

il'ÜlI!i' "

,Berrrardo'Grubbà,cgego'U,ao Brasil, vindo da Prússia, com seus pais, no final do'
.

"séculó XIX. No.país, casou-se c-orn a russa"Mari� R()be'- ficandO viuvo ap:�llas seis
meses depO,is, quando a jovem sel1hont áCaO"Ol:ts�üdo "fulminada" por uJ)1a faísca
elétrica, segUJ:).do:�ela:tàs de Emílio da Silva. Já com a segunda esposá,'Gru�ba;
estabelecel,l.-se em terras que gertendanj a 'Iraj�O,Po'lfino Nascimento,. Em 1�01, I

•

�abritrumavenda comerctaL- uma'casa feita de�'palmitos rachados e palha gl1aricana,
I.,
material Góm�P1��t� llsadO, 'O,a ê"p@cà. e primei!,o.balCãO foi,áplâinadOI?,O,r João,

.'

.'Ari�ônio F�lisl)�rio' da .�Uva,.a patfir de uma e�O,t�e ra* de' fi ueira;'s�lvage�:

..
, .

_. .
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Após
quatro anos na espera de aprovação

do projeto, a .Cooperatíva de Crédito Si-
" 'cooh CejasCred abriu as portas em ou-

.

tubro e passou a atender a população de

, Iaraguá do sul e região.
A autorização do Banco Central permitirá

ao empreendimento a abertura de filiais em

Guaramirim, Massaranduba, Corupá e Schroe
der, o que deve acontecer nos próximos anos
dentro de um plano de expansão das atividades
do empreendimento.

'Com o aval e apoio de várias entidades ligadas
ao Centro Empresarial, como Acijs, CDLtApevi e o.§.
sindicatos patronais, a Sicoob leva como extensão

. do seu nome o Cejas, uma vez que o projeto foi de
senvolvido pela entidade.

Com o objetivo de fomentar negócios em '

Jaraguá do Sul e região, a cooperativa vem im
buída em umsentimento muito forte de buscar
atender todos os segmentos que buscam op
ções de crédito pessoal, crédito para empresas,
capital .de giro, financiamentos de máquinas e

equipamentos, cobrança bancária, operações
de cartão de 'crédito, seguros etc.

Para ampliar as opções aos seus clientes" uma
das primeiras providências da diretoria foi viabili-

. zar parceria com a empresa de consórciosErnbra
com, reconhecida como uma das"mais competi
tivas do setor, atendendo assim vários. segmentos
como habitação, automotivo, de máquinas e equi
pamentos importados, entre outros.

Um aspecto importante deste projeto é o seu
. viés social. Para a comunidade esta é uma conquis
ta expressiva. Temos agora uma casa de crédito
identificada com Iaraguá do sul e com serviços di
ferenciados que vem a atender a todos com o pa
drão de qualidade característico da nossa cidade.

Neste sentido é importante a considerar o fato
de que a cooperativa pertence à comunidade, já
que sua matriz está localizada aqui. Com isto, há
um compromisso social de atuar em favor do de
senvolvimentodo município e região, pois além de

permitir aos seus associados serem "donos" do ne

gócio e, portanto, os resultados obtidos com a mo

vimentação de recursos irão girar sempre em torno

da base onde o empreendimento atua .

Existe no Brasil hoje cerca de 1.500 cooperati
vas de crédito, o que torna clara a expansão deste,
modelo de associativismo em que os clientes são
donos do negócio e, portanto, beneficiários di
retos do resultado deste empreendimento. Além
de praticar taxas menores do que as de mercado,
pois nãovisam ao lucro e sim têmo objetivo de
movimentar a economia da comunidade onde
estão instaladas, as cooperativas dão respostas
mais rápidas às necessidades dos seus assada �
dos com menos burocracia e exigências.

'Convidamos toda a comunidade para que ve

nha somar com este projeto que representa acima
de tudo um investimento no desenvolvimento da
economia regional, com ênfase principalmente na

responsabilidade sociaL
Envie suá foto para o e-mai(redacao@ocorreiodopovo.com.br.

É obrigatório informar nome completo, profissão, "CPF é" telefone (" não serão publicados),

. \ 'IMAGEM DO DIA

Q
2° Encontro de VW Quadrados de Santa

"

Catarina aconteceu no fim de semana
, h� Estádio João Marc;atto. Cerca de 400

, '�': -" "
'

,
''o " • !

brinquedos;arrecadados,se.rão doados'às crianças
do GAS (Grupo dos Amigos Solidários) 'de
Jaraguá do Sul. O dic é doleitor Fabriéio Benetta.

SERViÇO

GUtTUfIlA

Jaraguá recebe o

Projeto Cinemateca
o Projeto Cinemateca Cultural' Itine-

. ,

rante está em Iaraguá do Sul até o _dia 11.
A proposta do evento é discutir a produ
ção do cinema ,e . audiovisual do Estado,
gerando debàtes e promovendo capaçi
ração gratuita. As inscrições podem ser

feitas no site www.npdsc.ufsc.br. Hoje e

amanhã, o cineasta Ricardo Weschenfel
der estará à frente da oficina de capacita
ção e elaboração de projetos.

I) EMBRO,

Produtores devem
retirar notas fiscais

CENTENÁHIO
Festa até domingo

no Jacu-Acu
�

ViS�TA

Exposição de brinquedos
no Museu EmOio daSilva

A Secretaria do Desenvolvimento
Rural e Agricultura de Iaraguá do Sul in
forma aos produtores que o prazo para
retirar Notas Fiscais de Produtor Rural e
solicitar documentação relativasao In
cra este ano encerra no' próximo dia 17,
às llh30. Depois desta data, o escritório
do Incra estará fechado retornando seu

atendimento. normal somente a partir
do dia Iode fevereiro.

,
.

,

Até o domingo' o bairro Iacu-Açu, em
, Guaramirim, realiza a Festa do Centenário
da Capela imaculada Conceição do Jacu
Açu.A comemoração, que começou ontem,'

. segue até o dia 12 de dezembro com a se

guinteprogramação: hoje, missa às 19h30,
sábado, missa às 19h30, após queima de

fogos e Noite do Pastel e domingo, missa
às 10h e depois almoço festivo com aní-.

mação da banda Garotada Fandangueira.

"Brinquedos ... dão saudade!" é a ex-
.

posição montada no Museu Histórico
de Jaraguá do Sul Emílio da Silva aberta

para visitação até 31 de janeiro. A mos
tra reúne 71 bonecas e mais de 50 brin -

.

quedas das décadas de 40 a 80. O museu

é aberto de terça a sexta-feira, das 8h às
l1h30 e das 13h30 às 16h30; aos sába
dos, das 9h às 12h; e aos domingos, das
15h às 18h.
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Nome da SDR so
, -

na outra semana
,

,

Em visita à região, Colombo não quis falar do assunto
PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

O nome do próxirrio
secretário de
,Desenvolvimento Regional ,

,

continua um� incógnita.
Nem mesmo o partido

"

dono da vaga foi decidido.

Aegunda
'visita do gover

nador eleito, Raimundo
Colombo (DEM) aomuni-

, ípio não mudou a situa

ção. O nome do secretário deve ficar
"

.

para a próxima semana. ,

, Colombo agendou uma reunião
com a prefeita,Cecília Konell (bEM)
ontem, às 15h. Oencontro começou
com mais de meia hora de atraso e

contou com a participação de li

deranças do partido como o presi
dente 'da 'sigla, Carione Pavanello,
o ex-prefeito Ivo Konell, o líder do

governo na Câmara, Adernar Pos
samaí, o ex-prefeito de Massaran- .

duba, Dávio Leu, e o coordenador
. regionalAlcides Pavanello, ' ',.

"Não foi bem uma reunião e '

sim uma vísita.Nós vamos primei
ro completar o primeiro escalão do
secretariado estadual, para depois

, trabalharmos' nas secretarias regio-".·
nais", comentouColombo.

Presidente do DEM de Iaraguã,
Carione Pavanello contou que o Colombo foi recepcionado pela prefeita Cecília Konell

partido luta pela indicação na SDR,
mas só irá pensar em, um nome

quando tiver-a confirmação. "Como
,

vamos escolher algo-que nós nem
_ ganhamos ainda?", indagou. -

fá para a prefeitaCecíliaKonell,
o partido na região deve ter calma. ,

I "Eu tenho certeza que o Colombo .

escolherá uma boa pessoa para
conduzir a SDR.,É um momento

delicado, de negociações, não de- '

vemos atropelar", declarou.
,

-

Após a visita, Colombo se

reuniu com empresários do se-
.

tor têxtil da cidade. '

Ex-prefeito de Joinville será confirmado na Secretarià de Educação

Mais 10 nomes devem
ser confirmados hoje

O governador eleito Raimun
do . Colombo deve confirmar,'
hoje, através de nota oficial, mais

,

10 novos nomes considerados de

primeiro escalão no governo. Des

taque para a pasta da Educação,
alvo de disputas envolvendo caci-:
ques do PSDB como Paulo Bauer,
Dalírio Beber e Marco Tebaldi. .

O ex-prefeito de Joinville e

deputado federal eleito final
.mente será anunciado corno
secretário de Educação. Outra
secretaria considerada de pon
ta, a Infraestrutura, também

<-

terá seu titular confirmado. E é
"

'

outro deputado federal, eleito.
O ex-prefeito de Chapecó, João
Rodrigues, do DEM.

Ainda pelo DEM, partido do

governador, o deputado estadu
al eleito César Souza Junior; é o

nome para a pasta do Turismo,
Esporte e Cultura; reeleito fede

ral, Paulo Bornhausen é o nome

do Desenvolvimento Econômi- '

co, enquanto o jornalista Nelson

Sàntiago, homem 'de confiança

.

do prefeito de Blumenau, .Ioão
Paulo Kleinübíng; deve ficar com ,

o Badesc.
-

Outros, nomes do PMDB 'são
Ada de Luca, deputada estadual '

reeleita, indicada pára a Justiça
e Cidadania,' Derly Anunciação
como secretário de Comunicação,
Milton Martini para aAdministra

ção e Acélio Casagrànde na Secte�
taria de Articulação Nacional.

E no ninho tucano, além de
Marco Tebaldi, a expectativa gira
em torno da confirmação do ad

vogado Fi1ipe Mello como secre-,
. tário de Planejamento.
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A resolução do PT
- Tomaraque opromotore

.

futuro secretário deSegurança
Pública, CésarGrubba, não
.tenha acesso aos dados
desteéstudo do Instituto

Lima, casal que fez expressiva votação no

Vale do ltapocu e hoje lidera um grupo que
Oswaldo,Cruz sobre índicesde

discorda do atual comando petista na região. homicídios.Jaraguáaparece
No frigir dos ovos, saberemos quem tem mais

. .

como (4citlade quemais teve'
,

força: os deputados ou a resolução petista. -. redução noÚldiéenosúltimos
anos." Sendo, assim" pensaria -

PIERO RAGAZZI

ele,ospleitosda cidadee
região,em relação àsegunmça
seriammesmo tãomgentest'

O recente encontro estadual do PT, ondese

fez o.balanço 2010 da sigla, contou com a

presença de três representantes do Vale do '

ltapocu: o presidente da legenda em Iaraguâ,
Riolando Petry, o vereador FranciscoAlves e

de Evaldo "Pupo"Iunckes.
"

Um dos pontos da resolução tirada pelo
. partido e que mais agradou ao trio local é o
seguinte: terão prioridade na indicação para
os cargos federais - Dnit, Ibama, Bietrosul,

.

etc - correligionários que "deram a cara para
bater", segundo as palavras de Pupo. Ou seja, .

aqueles que se candidataram em 2010.

O trio crê que a definição terá o poder de
barrar as indicações de caciques petistas, como
deputado eleitos e reeleitos. "Se quisermos
construir opartido e ter candidato 'a prefeito,
não podemosficar à mercê das indicações dos .

deputados. Temos que verquem fez o quê", .

prega Pupo. Recado claro endereçado ao ex-

"deputadoDioneida Silvq" que dá como certa
sua investidura em algumafunçãoestratégica.
Após retirar a sua candidatura por entender'
que houve congestionamento de postulantes,
Dionei trabalhouPara Décio eAna Paula

, '

:Recado'
"Está em Iaraguá? Nem ficamos

, sabendo. Afinal, a eleição já
. passou." do Carlos Chiodini,
respondendo amensagem de
Raimundo Colombo, de que já
estava em Iaraguá do Sul. Eram

exatamente 14h59min. É, o clima
já foimelhor entre os aliados.

.

O mais enfático é o PMDB

regional. Tem sido olimpicamente.
ignorado até o momento.

'

-...

Pires na'mão
Na terça-feira, comitiva de
Guàramirim tem audiência
no Dnit, em Florianópolis. O
prefeito NílsonBylaardt e o ex

deputado,Dionei da Silva, além'
, de lideranças comunitárias,
como Charles Longhi,
estarão frente a frente com o

superintendente João José da
Silva. Entragarão uma lista de
reivindicações, como o elevado
da entrada principal da cidade,
duplicação de 'ponte e novos

trevos. 'Encontro,agendado por
Dionei. ,

PINGA
'FOGO'

HUMOR • "Eleme avisou e·

nós já decídimos o nome do
secretário. Só que não vamos'

divulgar", brincou, ontem um bem
humorado Paulo Báuer, sobre a

. visita de Raimundo Colombo a

Jaraguá do Sul.

QUARTETO •Alérrí de Ivo Konell,
Cacá Pavanello, Alcides Pavanello
eDávio Leu estiveam na reunião
comColombo, que durou cercade

meia hora.

CONTAGEM • Faltam 22 dias para
. a posse deRaimundo Colombo

�

como governador de se

,

Assistência
Ein fevereiro, o deputado Carlos
Chiodini vai inaugurar um
"serviço inédito na região: uma
casa de atendimento social.
Comuns em Ploriaiiópolis, est-es
estabelecimentos costumam

. ser a tábua de salvação para os

_

mais carente ..O endereço
ainda não está definido.

-

, A.wt�Ddoprojetoqueaia.
OEstmdonamentoRotativ.o .

em Jarraguá,doSul (1.1JnaAzul)
.

,. doo IIC::
. �_,,{,l ..

lelaOOI lIa 'U1'ptll!tllfima
sf:s:sioordináriado ;:mOi.

. Tertills
. , O empresárioGerson Postai,

que trabalhou firme durante a,
campanha, diz que seu nome está

,
à disposição do PSDB de Jaraguá
do Sul para a escolha do novo .

..diretório.'Ele quer ser o presidente. :

É sangue novo e seria um Tertius
.

nas pretensões de Irineu Pasold e

Niura Demarchi. Postai acredita
que sua candidatura evitará O
racha que se avízínha.. .' _ ,

Muro
,

o prefeito de Massaranduba, Mário FernandoReinke (PSDB) já
avisou ao seu correligionário Silvio Mainka, um dos postulantes,
que não irá interferir na escolha do novo presidente da Casa.
A indefiníçãoestâ no ar-e Reinke.não quer se iridispor com os .

parlamentares, com quem tem boa relação. O prefeito está na
.

expectativa da confirmação dos R$ 1,033 milhão que pediu, via PAC
.

.

.

. 2, para pavimentação de ruas na c�dade.,fleito suprapartidãrio,
-

"

De.serviço'

'Pescaria
. Ideli Salvatti nem assumiu a

relatoria do Orçamento da
União de 2011 e já passou o

,

bastão para a colega Serys .

Slhessaneko. Ideli seráministra
da Pesca. Assumíráno lugar do ,

também catarinense AItermir
, Gregolin, que, por coincidência,

'

sucedeu O' também BarrigaVerde
José Fritsch. Em tempo: este
ministério 'pode ser comparado
a um time de série C. Em

2010, seu orçamento foi de R$ "

'781 milhões, mas, devido ao '

conringencíamento, ficou em
apenas R$181,4 milhões. Um
ministério de ponta, como o da

Infraestrutura, por exemplo, teve
orçamento de R$ 45,5 bilhões
este ano.

..

'_

Hoho'ho
Após 15 dias' afastado, o vereador

.

JustiJllO da Luz, dOI PT', voltou
.. ontem às atividades na Câmara.

, E falando.a mesma língua do
prefeito Luiz Carlos Tamanini.
Os dois assegur�m que _á Dnit
irá asfaltar o desvio. no trecho
interditado da BR-280, em
Corupá,Obra que deve ficar
pronta antes do Natal chegar:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHARGE
r

ENQUANTO ISSO NA PREFEITURA DE JARAGUA.. ,

DO LEITOR

Do alto do prédio,
olhando O,mar

IJ'
o alto do prédio eu con-

, seguia avistar ii imensi-
dão do mar. Cheiro de
sai, de mar, de praia, nem

precisava descer; dali do alto eu

sentia a grandeza, a magnitude
da natureza. Certa vez ouvi um
rabino dizer

_

que a maior prova.
da bondade e sabedoria divina
era Deus ter programado o mar

para acabar exatamente na praia.
Corno sabia ele que dali pára
frente deveria ser reservado para
os homens e seres vivos terres-

,

tres? Isso ficou marcado durante
'muitos anos na minha mente, e

sempre que caminho na praia, ao
lado do mar, com os pés resfria
dos pelas águas que exalam sal;
penso nisso. Quanta grandeza. e
sabedoria divina.

,

Crer em algo superior, apenas
pela observação de sua obra, é
-uma forma de oração..Quando

'

somos capazes de reconhecer
a complexidade na formação
de iodos os seres, vemos Deus,
O primeiro filósofo a: afirmar
tal conceito talvez teriha sido
o grande Baruch Spinoza, que ,

acabou pagando caro por essas
ideias. A comunidade judaica, na
época de Spinoza, não aceitava
seus dogmas. .

.

Mas por que, daqui de cima
do prédio ao ver o mar, me lem
brei de Spinoza, da linda inter

pretação do rabino em relação ao
mar, ou-das minhas caminhadas
de reflexão" pela PHlj�?,Talvez seja

pelo éontraponto entre a minha
visão religiosa e as afirmações
científicas vazias, imaginárias,
que por mais das vezes refutam
a crença. Tais afirmações cien
tíficas' no entanto, acabam de
sembocando, -quase manhosas,
nos braços de Deus, pois, ,de fato,
.chega-se a um ponto em que. a

explicação científica termina e o

conhecimento entra no território
do 'inexplicável.

, Observar, ler e entender sem
pre foi omeu destino, mania essa

- danada que já me roubou noites,
de reflexão sobre os pobres, a so
ciedade; Deus, a injustiça, e os

desmandos dos tiranos. Ler so
bre tudo enriquece a alma como

já dizia meu avô, e quando me

ponho a ler artigos científicos, aí
sim, o conflito se estabelece. Diz
a manchete de uma revista joga
da no sofá: "Cientista britânico

Stephen Hawking afirma em-seu

novo e inédito livro que a física
moderna descarta à religião na

origem do Universo". Mas, como
não discuto futebol nem reli
gião e tenho preguiça científica
de absorver teorias que no final

abraçam o inexplicável, volto ao

velho terraço, vendo esse, mar

imenso e, de forma discreta,
penso que a ciência avança, mas
o mar recua, apontando a certe
za de que o ínexplicãvel nos joga
sempre nos braços de Deus.

e Jaraguá do Sul- desenvolvem projetos interes
santes com o objetivo de aproximar os jovens
estudantes da política. Semente que renderá
bons frutos no futuro, ajudando a formar cida -

.

dãos mais conscientes sobre a

importância do voto e da ética.
Os representantes da, socie

dade, eleitos pelo voto, preci
sam, além de caráter e boa von
tade, 'ter conhecimento para
exercer o mandato e interpretar
as leis. Ao invés de explorar a
condição de ignorante para se

eleger um deputado federal. a
'

sociedade deveriacobrar o fim do analfabetismo
no país, a melhoria na qualidade da educação e

punição para os corruptos.

EDITORIAL

Renovar o olhar
O

Congresso Nacional é sim um reflexo da

.

sociedade. E a eleição do comediante Ti
ririca com 1,3 milhão de votos demons-
'.

,

tra também a pouca seriedade com que
o eleitor brasileiro encara' a

política. Em' parte, o resultado
ainda é reflexo dos sucessivos
escândalos envolvendo a alta

cúpula de Brasília por décadas
seguidas e do consequente des-
crédito do setor.

.

Porém, é necessário côns
truir uma nova maneira' de
fazer política no Brasil, 'Come-

.

çando pelo combate à corrupção, pela renova

ção da categoria e passando por uma educação
- política já nas escolas. Na região, Guaramirim

, -DO LEITOR

A busca do nada

_. Usandoas
palavras de Frei
Beto: estamos
construindo
uma nova

,

raça humana,
. fisicamente
equipada, mas
emocionalmente
infantilizada.

,
,

�.. uando se viaja por este imenso Brasil,
veem-se nos aeroportos, pais executivos,
engravatados com sua maleta de tra

......., balho, numa corrida frenética por uma

competição abstrata e capitalista, verdadeiros
autômatos, zumbis. Todosansiosos em busca de'
uma quimera: o suces.§o.

Os pais de hoje (ambos trabalham) são obri-
,

gados pelas circunstâncías en

contrar uma maneira "segura"
de manter os filhos longe dos

predadores como o fazem os

pássaros na natureza. Diante
disso, é comum quando se per
gunta a uma criança o 'que ela
faz, ela dirá que de manhã vai à
aula, por exemplo. Logo �os vem
àmente que à tarde tem livre e o

direito de brincar, fazer suas ta
refas e aguardar a volta de seus

pais. Ledo engano. É comum os

pais encherem seus rebentos
com aulas de computação, de

inglês, de balé, de pintura, como
verdadeiros robôs, tudo para sua
.segurança e sucesso neste mundo frenético e

competitivo.
_

Usando as palavras- de Frei Beta: estamos

construindo uma nova raça humana, fisicamen
te equipada, mas emocionalmente ínfantilizada.
As cidades de hoje temmais academias de ginás
tica dó que livrarias. Ninguém é contra malhar o

corpo, mas como fica a malhação do espírito?
Domingo é o dia nacional da imbecilização

principalmente para quem perde à tarde dian-

t� da tela. 'E a família? A publicidade pregando
a ilusão da felicidade pelo prazer: "Tome esta

cervejinha, use este jeans, vista esta camisa, voe
neste carro, que você será reconhecido!".

O desafio é conseguir ver o quanto seria bom
ser ,livre de todas essas amarras globalizantes,
neoliberal, consumista. Hoje se vive em verda
deiras catedrais do consumo: shopping center.

,Ambos coincidem, têm funções
semelhantes; neles não se pode
ir de qualquer'maneira, é pre
ciso' vestir roupa de missa de

domingo. Lá dentro 'sente-se
uma sensação paradisíaca: não
há mendigos, crianças' de rua,'

. sujeira pelas calçadas ... Quan
do .se entra nestes palácios do

�

consumo, se sente o suave som

do new age. Nos vários nichos,
estão os veneráveis objetos de
consumo, guardadas. por belas
e sorridentes sacerdotisas. No
final a eucaristia pós-moderna,
todos na mesma mesa, com o

mesmo suco e o mesmo ham-

búrguer do MacDonald ...
Conclui Frei Beto: quando as sacerdotisàs

do consumo me abordam digo: 'Estou apenas
fazendo um passeio socrático'. Sócrates, filósofo
grego, quando passeava na época pelo centro de
Atenas, no assédio das vendedoras respondia:
estou apenas vendo quanta coisa existe de que
não preciso para ser feliz!

", .

"

SergioSebold, economista eprofessor'
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poraqui é preocupante"
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A falta de policiais
não é problema

,

exdusivo do Vale do
Itapocu. Na Polícia
Militar, � defasagem
chega a oito mil

agentes.

Novo secretário de Segurança Pública quer acabar com a defasagem de POliciais' "

JARAGUÁ -00 SULI om 25 anos de carreira,
FLORIANÓPOLIS a maior parte dedicada

à área criminal, Grubba
O representante tem pela frente o desa-

do Vale do Itapocu fio de conferir novo status às

na prímeira lista polícias e à estrutura carcerária
de Santa' Catarina. Aumento

do secretariado do do efetivo policial, programas
governador eleito de prevenção e um 'estudo da

Raimundo Colombo, criminalidade no Estado' estão

atuará justamente
'

entre as propostas do novo se-

cretário. Após a trágica morte

na área onde os do ex-secretário Luiz Carlos

habitantes da região Schimidt de Carvalho, em 1999,

sentem-semenos ainda, na gestão, Esperidião
.Amin, o Estado não teve outro

atendidos: a Segurança .titular desta área de perfil erni-
, Pública. O promotor de #

nentemente técnico. Pai isso, a

Justiça do Ministério investidura do jaraguaense está

Público Estadual, César
cercada de expectativa. Confira
os principais trechos da entre-

Grubba, é natural' vista que Grubba concedeu ao

de Jaraguã do Sul e Correio do'Povo, por telefone.

filho do ex-prefeito
Waldemar Grubba.

• Giovanni Ramos -,

giovanni@ocorreiodopovo.com.br '

o Correio do Povo: Como o

futuro secretário vê a Segurança
Püblíca.em Santa Catarina atu

almentet
César Grubba: Embora San

ta Catarina seja considerado um

Estado pacato em comparação
com as outras unidades federati
vas do país, o aumento da crimi
nalidade por aqui é preocupante.

Antigamente, o, tráfico
"

de

drogas era restrito aos grandes
centros. Hoje, infelizmente, ele

'" está 'se interiorizando,' chegando
a municípios cada vez menores.

Nós, catarínenses, estamos de
.sacostumados com' essa onda
de crimes é não' podemos nos

acostumar. Ê preciso ações for�'
tes do Estado agora, para evitar O-

, que aconteceu no Rio de Janeiro,
onde foi preciso uma megaope
ração para enfrentar o tráfico.

Correio: Quais os maiores

desafios a serem enfrentados
pela secretaríat

GrubbarNós precisamos ma
pear a crimínalidade nos muni

cípios' regiões. Precisamos dar
visibilidade ao Estado, isto é, o

policial tem que estar nas ruas;
em todos os lugares, garantindo

.

segurança à população, Em al- defasagem chegaaoito-inil agen- Grubba: O Raimundo Co-'

guns casos, como em morros de teso Isso sem contar a evasão anu- lombo tinha decidido que a se

'Florianópolis, o Estado precisará. al, que fica em média entre 500 e cretaria iria ficar com alguém de
retomar áreas que foram perdi- 60Q policiais. Precisamos' come- perfil técnico. Desde então, co
das por culpa da omissão. çar uma política para reduzir essa .rneçou a conversar com promo-,

'Ê necessário investir forte em . defasagem, mas enquanto novos- tores públicos na área criminal; ,

ações de prevenção; e não apenas policiais não chegam, vamos' ter 'até chegarem ao meu nome. Eu
na repressão. Investir na área de que agir com inteligência. Reade- estava me preparando, para me

investigação, fortalecer progra- .quação da geografia será algo a ser
'

candidatar a procurador Geral de
mas como o Proerd, que combate feito, colocar policiais onde asitu- Justiça ido Ministério Público de
as drogas nas escolas, reforçar os ação émais grave. Santa Catarina, em março. Não

Consegs (Conselhos Cornunitá- passava pela rriinha cabeça assu-
rios de Segurança). Se agirmos _Correio: Além da falta de po-' mir a secretaria. Mas tem horas

apenas na repressão da, criminalí- lidais, o Vale do Itapocu possui que é preciso deixar os planos
dade, vamos enxugar o gelo. um problema sério de super- pessoais por um projeto maior.

lotação no presídio regional.
, Quaismedidas o novo secretário,
pretende tomar neste setor?

Grubba: Santa'Catarina pos
sui 14 mil detentos para oito mil
vagas. Ê um problema crônico. O

,

governador eleito pretend-e se

parar esta área da Secretaria de
,

Segurança Pública. Outra pasta
deve cuidar do assunto. Mas en

tendo que- precisamos fazer no
vos presídios em todo o Estado.
Unidades menores e espalhadas.

'-
-

"
\ .1

Correio: O senhor já tem al-'

guma reunião agendada com

.líderanças da região? E a delega- ,

da regional? Já existem nomes

para ocupar a função?
Grubba: Estou em contato

com a ctual equipe da secretaria, ,

associação dos praças da Polícia '

Militar, associação dos. delega
dos, entre outras entidades. A

confirmação do meu nome ocor
teu no começo da. semana. Mas
-com certeza estarei em Jaraguá
,para discutir a segurança em,

toda a região. Quanto à delegacia
regional, não é a hora de tratar

sobre o assunto.

DIVULGAÇÃO

;"
Não passava
pelá minha

cabeça assu.mir
a secretaria.
Mas tem hora-s
que é preciso

deixar os planos
pessoais por um
projeto maior.

"

Se agirmos
apenas na repressão
da criminalidade,
vamos enxugar

o gelo.

"
Correio: No Vale do Itapocu,

há 20 policiais civis para o.S cín -

.

co municípios, um para 10 mil

pessoas. Há corno o efetivo ser

ampliado já em 2011 ? �

Grubba: A falta de policiais
não é problema exclusivo doVale
dó Itapocu: Na Polícia 'Militar, a

Correio: Como o senhor rece
beu o convite para assumir a Se
cretaria de Segurança Pública? E

'

o que levou a aceitar?

I'
I,

,I

,

,
I

, \
.

I
!

1

� -�
,

1
!

. �.

1

I
!
!

l
f

t
i

)
,

i
I

J
1
!
i
1
1 '

J
i,
I
j

, 1

,

�

,
'

!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 Geral

FOTOS PIERO RAGAZZI

O CORREIO DO POVO .' Sexta-feirai 10 de dezembro de 2010

, suficientes para todos chegarem '

,

-

a uma conclusão: é ali qu� o bom
velhinho produz os presentes de
Natal. "Eu' quero ganhar um ca

minhão", revela,Tiago Zapella, 6
anos. jáAndrei FelixMelchioreto,
8 anos; pedeum pouco menos.

"Balas, só isso: Brinquedos eu já
tenho", responde.

o contato com estas

crianças humanlza. Eles
, exigem de nós criatividade,
paciência é humanidade.
Eles nos ensinam que

'

. diversidade é riqueza.

,

De acordo com .um dos pro
fessores' da Ama, Marcia Magno,
incentivar a participação destas

crianças em datas comemorativas
é uma maneira de inclusão social,
"A gente trabalhamuito os símbo
ias e a linguagem visual. Essas fes
tas, para eles, são umamaneira de
interagir com a sociedade". Sobre o

,

trabalho realizado na educação es

pecial, ele diz ser recompensador,
,

"O contato com estas crianças hu
.maniza. Eles exigem, de nós criati

,

vidade, paciência e humanidade.
Eles nos ensinam que diversidade
é riqueza", afirma.

• Debora VOlp,i .

debora@ocorreiodopovo.com.br

,

DIVERSIDAD

Muitos sorrisos e uma só emoção
Encantamento e alegriamarcam visita de crianças autistas à casa do Papai-Noel, emGuararnirim '

Brilho no olhar e sorriso
'estampado no rosto. '

Surpresa, curiosidade e

muita àlegria.

... _,

,

E�sas
foram asreações,vistas

nos rostinhos de um gru-'
, po de 11 crianças da Ama

,

(AssoCiação dos Amigos'
dos Autistas) que' visitaram a casa

do Papai-Noel, em' Guaramirim.:
na manhã de ontem. O, espaço
encanta pela riqueza de detalhes
e faz, a imaginação de crianças e

adultos viajar-longe.
Já na entrada, uma sala toda

decorada com' artigos natalinos
recepciona os convidados. Os pi
nheiros coloridos ganham espaço
de destaque e um deles fica ao lado .

,de uma lareira. É possível inclusive
ter acesso ao quarto onde dorme o

bom velhinho. Objetos pessoais de
.

uma das figuras mais adoradas pe
las crianças despertam curiosidade
entre o grupo, -

Mas a surpresa fica ainda
maior quando eles se deparam
com o local de trabalho do Pa-

, pai-Noel.Uma prateleira repleta
de brinquedos, ferramentas e al
guns carrinhos e bonecas mon

tados em cima de uma mesa são

dARAGUÁ DO SUL

e

,Saiba mais:
o que é o',
autismo?

o autismo é um distúrbio do
desenvolvimento humano em:u
dado pela Ciência há seis décadas,
mas que ainda possui grandes
questões por responder.

Hoje" embora seja bemmais co

nhecido, o autismo ainda surpreen
de pela diversidade de característi
cas que pode apresentar e pelo fato
de, na maioria das vezes, a criança
autista não ter nenhuma caracte

rística física que demonstre o dis-
'

túrbio. O autismo é uma síndrome
definida por alterações presentes
tipicamente antes dos três anos de

. idade, e que se caracteriza sempre
por desvios qualitativos' ria comu
nicação, na interação social 'e no

'

uso da' imaginação.
"

'Quando as crianças com autis
mo crescem, desenvolvem sua ha
bilidade social em extensão variada.

Alguns permanecem indiferentes,
,

não entendendo muito bem o que,
,

'se passa na vida social.

Emoção e alegria sémisturam quando crianças conhecem a casa do Papai-Noel, em Guaramirim
'

�...-
�

-..
.

Venda de papel reciclado produzido por voluntárias ajuda ma�ter entidade

,.,

,

�Entidade atende mais
de 30 educandos

A Ama completará 20 anos voluntários. Os' programas de
em 2011, e hoje atende 36edu-'" assistência incluem também o

candos, com idades entre três acompanhamento às famílias
e 27 anos. Eles' frequentam o" dos autistas. "Trabalhar com eles

espaço diariamente, meio pe- nos proporciona um crescimen
, ríodo, e contam com atendi-' to muito grande. Temosurn afe-
menta de uma equipe formada ., to imenso por eles, A gente trata

"

por psicólogo, terapeuta ocu-: com naturalidade e eles sentem
, pacional. assistente social, fo- isso, Eu não consigo ver o dife

noaudiólogo, 'psicopedagogo 'e rente. para mim, a Ama é o meu

professores. ,"A gente prepara ' local de trabalho e eles são um

eles para insérção .social. Eles' grupo de pessoas que me ensina
contam com oficinas diversas, muito") declara Tânia.

, de informática, horta, tapeça �

ria, papel reciclado e de cria
ção"; explica a diretora da, en

tidade, Tânia Krause. Segundo
ela, entre os assistidos, 15 já>.

, passaram a frequentar também
'

,

,

o ensino regular.
A instituição se mantém com

apoio dos governos estadual e
.

municipal, e com os recursos

vindos da' comercialização do

papel reciclado produzido' na
entidade por um grupo de 80,

Quem quiser contribuir com
a entidade pode entrar em con

,

tato pelo telefone: 47 3370 1555
ou pelo e-mail ama.autista@
uol.com.br.
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Temmuita vaga sobrando
Instituições que fazem a intermediação entre empresa e aluno não conseguem atender todademanda
JARAGUÁ DO SUL

Uma porta de entrada
ao mercado de trabalho.
Um ato educativo. Uma

, oportunidade de testar.

"':..

[ltágiO
é tudo isso e, cada vez

ais, figura na lista de ex

eriências essenciais à vida
,

os profissionais em inicio
de carreira. Obrigatório ou não, ele
significa, na maioria dos casos, um

bilhete de boas-vindas à futura efe

tivação. Em tempos de pleno em

prego na região de Jaraguá do Sul,
porém, esse degrau se faz sobrar.

Grande parte das entidades que
organizam a intermediação entre

alunos e empresas tem vagas so

brando e enfrentam dificuldades
de preenchê-las. No IEL (Instituto
Euvaldo Lodi), instituição vincula
da ao sistema Fiesc (Federação das
Indústrias), por exemplo, são mais
de 50 solicitações abertas, mesmo
com o fim de ano chegando. Segun
do Alecxander Jacobi, somente em

2010, ,foram agenciadas 800 con

tratações desse tipo no município.
Considerando o Estado, o número
sobe para setemil. "No comparativo

"
o estágio é o momento
de se identificar ou não
com a área escolhida. É
um ato educativo que,
no futuro, pode ser
transformado
em contratação.

ALECXANDER JACOBI, DO IEL

"

Maioria é
'efetivada
depois'

Engana-se quem pensa que o

estágio não gera contratação efeti
va. De acordo com Mara Cristiane

Martinelli, responsável pelo Ciee
de Jaraguá do Sul, em média, 80%
dos alunos são transformados em
funcionários após o término do
contrato. Por isso, o representante
do IEL, Alecxander Jacobi, chama
atenção para a seriedade com a

qual essa oportunidade deve ser

encarada. "Se o candidato for de
dicado e focado e mostrar interes- ,

se, muito provavelmente, vai con
seguir a vaga permanente ao fim
do contrato", avisa.

com 2009, o crescimento é de 20%",
explica o representante.

Já na Unerj, onde o encaminha
menta ocorre apenas com estudan
tes da própria universidade, exis-

, tem 230 pessoas ocupando postos
de estágio não-obrigatórios. Con
forme Talita Santana, da coorde
nadoria geral, eles abrangem di
versas áreas. No entanto, os mais
difíceis de encontrar candidatos se
dividem entre Ciências Contábeis
e Análise e Desenvolvimento de
Sistemas. Na opinião dela, a difi
culdade está no fato de quase a to
talidade dos alunos desses cursos
trabalharem como efetivos.

Além do lEL e da Unerj, a Facul- ;'
�'.oII'''1

dade Jangada também contabiliza ".
�

outras 107 solicitações ao longo
do ano. No caso do Ciee (Centro

- _,

de Integração Empresa Escola), r,
foram outras 370, sendo que 280
acabaram sendo preenchidas.

,.-

I

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Assim como de emprego, número de
vagas disponíveis é maior do que o

de interessados em ocupá-Ias

ESTUDANTE DE RH APROVEITOU A CHANCE

'Me apaixonei
totalmente'
A recepcionista Andres

sa Marquardt, 22 anos, não
tem dúvidas quanto à im

portância do estágio. Ao

fim do curso de Adminis

tração com ênfase em Re
cursos Humanos, ela cum

priu as horas obrigatórias e

aproveitou cada uma delas

para se dedicar à profissão.
"Só nas salas não temos o

conhecimento da prática.
Nesse tempo, eu me apai
xonei totalmente pela área

que escolhi", confessa.
Para acrescentar ainda

mais experiência ao currícu

lo, a jovem também procu
rou a mesma oportunida
de em uma imobiliária da
cidade. Segundo Andressa,
ambas as chances foram

gratificantes e não deix-a- Andressa acredita "No estágio aprendemos o
ram dúvida sobre o rumo que o estágio_ ajuda a ,dia a dia da profissão, é muito

profissional que ela preten- preparar o estudante gratificante ,e importante".

d@lsegl1lln t I t f II i J III t 11' " • í t 11111 R�r� a, profissão! l. , • li i II' II PI li o f"! AHDRESSA.MARQUARDT

FOTOS PIERO RAGAZZI

As' regras
da nova lei
do estágio

- Os estagiários devem estar
matriculados e frequentar as salas
de aula de cursos de educação su

perior' técnica, média ou especial.
- Os estudantes que cumprem

carga horária de estágio não-obri
gatório devem receber bolsa ou

outra forma de contraprestação e

auxílio transporte.
- A duração do estágio não pode

exceder dois anos, exceto nos casos
de portadores de deficiência.

- A carga horária é de quatro
horas diárias ou 20 horas sema

nais para estudantes de educação
especial ou fundamental. Já os

alunos do ensino superior, técnico
oumédio cumprem expediente de
seis horas diárias ou 30 semanais.

.'

ONDE PROOURAR
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PEUG EOTRECOMENDATOTAL
Respeite a sinalização de trânsito.

.

www.peugeot.com.brI PEUGEOT
. ASSISTANCE

- .

Promoção Zero Grau Peugeot.. Ar-condicionado de série grátis poro toda a linho Peugeot207 - exceto poro os veículos Peugeot 207 rnodeloX-Une, 3 e 5 portos, que nõo possuem ar-condicionado de série, e poraveículos devendasdiretos e devendosWEB, linho
3008 e taxo deO% para a Linho Peugeot 307!-i8 e Sedon. Peugeot201' !-i8 XR 1.4L Flex, 5 partas, pintura sólido, ema/modelo 10111. Preço público sugerido poro venda avisto o partir de R$ 36.900,00. Preço público promocional sugerido poro venda avista a partir
de R$ 34.200,00, com RS 2.700,00 de desconto, relativo ao valor integrol do or-condicionodo. Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4 portos, pintura sólido, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido paro venda à vista a partir de RS 39.990,00. Preço
público promocional sugerido paro vendo ó visto o partir de P$ 31'0290,00, com R$ 2.700,00 de desconto, relativo 00 valor integraldo ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 H 8 Presence 1.6L 16)/ Flex, 5 portos, pintura sólido, ono/modelo 10/11. Preço público
sugerido poro venda

ó

visto a partir de RS 52.800,00. Simuloçõo no Modalidade CDe - Crédito Direto 00Consumidor pelo Banco Peugeot, considerondo o veículo acima e o preço público sugerido poro venda à visto o partir de R$ 52.800,00 poro todo Brasil, com
frete incluso. Pl.ano de 24 meses, sendo: entrado de RS 34.320,00 (65%) à vista mais 24 parcelas mensais totais fixas de RS 840,77, com vencimento da la (primeiro) parcelo poro 30 dias. Taxa de juros do controto de 0% 0.0. e 0% a.m. O CET (Custo Efetivo Total)
do operoçõo de. financiamento é de 6,326% 0.0. e 0,5125% a.m., com incidéncio de IOF de 3% 0.0. paro Pessoa Física (o custo do IOF odicional de 0,38% está incluído no coeficiente). Valor total do veículo a prazo de RS 54.498

.
.48. Sujeito a aprovação de crédito.

As condições cctmo poderão ser alterados se houverc\teroçôes significativos nomercado financeiro, 5e1'1'1 prévio aviso. 'O emplocame.nto e o IPVAgrátis é um beneficiof,ferecido poro o Feirôo Ótimos Festas Strosbourg de 09/12 à 12/12 poro a Linho 207 e 307 e
'

nõo é vólido poro veículosWEB e linho 3008. O Feirõo Otimas Festas é uma campanha dos Concessionários Strosbourg e é válido de 09/12 à 12/12 ou enquanto durarem os estoques. Estoque Nacional das Concessionórios Peugeot: Peugeot 207 HB XR l.4L Flex,
5 portos, pintura sólido, ano/modelo 10/11 . 100 unidades; Peugeot 207 PasslonXR 1AL Flex, 4 portas, pinturo sólido, ano/modelo 10111 - 50 unidades; Peugeot307 H8 Presence 1.6L 16V Flex, 5 portos, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 60 unidades. Prazo de
vigendo da promoçõo para pedidos firmes fechados: entre 0"1/12/2010 e 31/12/20'10 ou enquanto durorern os estoques. Nõo curnuloüvo pore outros promoções. Paro maismforrncçóes sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionários

Peugeot participantes ou ligue poro 0800"703 2424. Ouvidoria do Banco Peugeot., ligue para 0800 77"19090, e SAC·o Serviço de Atendiment.o 00 Cliente d? Banco Peuqeot 0800 n 1 5S 75. Acesso às pessoas com deficiéncia auditivo' ou de falo: 0800 771 1772.

Strasbourg Jaraguá·do Sul (47) 3274-1900
.

R. Reinoldo Rau, 414
.

Itojoí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Btumenau (47) 3331-4500
Rio do SuL (47) 3522-0686

De Segunda a Sexta das 8h às 19h - Neste Sábado das 9h às 17h
PEUGEOT

".www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTlON
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JARAGUÁ DO SUL

Pontes. Foram essas as

estruturas que estiveram
no foco da Secretaria do
Planejamento Urbano este
ano, e serão elas também
as protagonistas em 2011.
......m 2010, foram conclu

ídas a ponte dos Bana

nicultores,. conhecida
__ como "ponte do Wigan-
do Meier", a ponte Trindade, na
rua Athur Ropelato, e a intenção
é entregar até o fim do mês a

"ponte do Centenário", que tem

190 metros de extensão e liga o

bairro de mesmo nome à Ilha da

Figueira. Atualmente, a obra está
em fase final de construção, com
um custo total de R$ 3,8 milhões.
Já para o ano que vem, a progra
mação da Secretaria de Planeja
menta inclui a ponte Armandus

Rangel - entre os bairros Rio
.Cerro I e Rio da Luz -, a Vergílio
Demarchi, entre o Rio da Luz I
e o Rio Cerro I, e três pontes no

bairro Ribeirão Grande do Norte.
No total, o orçamento ficou em

R$ 2,73 milhões.
As estruturas fazem parte da

tentativa de melhorar o sistema
viário que; segundo o secretário
do Planejamento Urbano, Aris-

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 10 de dezembro de 2010

tides Panstein, é o primordial
entre os fatores que possibilitam
o crescimento do município.
"Muitas vezes precisamos bater
de frente, acabamos ferindo in
teresses particulares, mas é pre
ciso pensar no bem da maioria",
justifica o secretário.

Em uma coletiva de impren
sa para apresentar o balanço
anual da secretaria, realizada na

manhã de ontem, Aristides afir-
"mau que a regularização dos lo
teamentos é outro dos focos de
trabalho para 2011. Atualmente,
existem 114 loteamentos irregu
lares que estão em condições de
serem regularizados no municí

pio. "Não temos como solucio
nar todos os casos, já que, alguns
proprietários já faleceram, por
exemplo. Ainda ,assim, nosso

objetivo é regularizar a maior

parte até 2012", explica o dire
tor de Habitação da secretaria,
Rudolf Gesser.

• Bruna Borgheti
.

bruna@ocorreiodopovo.com.br

�i�,

Segundo Panstein, quase todos os loteamentos
irregulares estarão dentro da lei até 2012

Geral 11

A ponte de ligação entre os

bairros Rau e Amizade, que está
causando discordância entre a

Prefeitura e osmoradores quanto
às ruas de ligação, continua nas

mãos da Câmara de Vereadores.
A intenção, segundo Cecília Ko

nell, é "mostrar que há realmente
a necessidade de fazer (a ponte),
encontrar alternativas e uma

"maneira mais suave de fazer com
que os opositores à proposta en

tendam o motivo da escolha".
Mais uma ponte, na região

central, já faz parte dos proje
tos da secretaria, mas ainda não
tem data para começar a ser

construída. A intenção é fazer
uma estrutura estaiada - cons

truída de forma suspensa, com
mastros de onde partem cabos
de sustentação - em frente à
Scar (Sociedade Cultura Artís
tica de Jaraguá do Sul), ligan
do as ruas João Carlos Stein e,'

possivelmente, a Estheria Lenzi

Friedrich, rua do Colégio Evan
gélico Jaraguá.

j

l
,

1

"

'I
i
I

t
I

,:::::,,�aillnl�!

A promessa é de novas pontes
Regularizar loteamentos e melhorar o sistema viário estão entre as prioridades para 2011

PIERO RAGAZZI

Em busca de
consenso sobre
a Ponte do Rau

"
Amadorismo é de
quem não faz, de
quem não tenta
fazer. Tínhamos
analisado e

precisávamos
fazer uma

simulação, ver
como o tráfego
iria se organizar.
'ARISTIDES IPANSUIN,
SOBRE MUI)ANÇAS

NO TRÂ,NSIIO.

"

Ruas da Vila Lenzi e Nova· Brasília
são as próximas a sofrer alteração

O diretor de Trânsito, José Sch
mitt, afirmou durante a coletiva que
a maior ação do setor, este ano, foi
amudança do sentido das ruas, que
teria ajudado a desafogar o trânsi
to. O secretário do Planejamento,
Aristides Panstein, afirmou que o

objetivo foi alcançadopormeío de
discussões e decisões tomadas em

conjunto. "Falaram que era ama

dorismo (o fato de terem sido fei
tas três tentativas). Amadorismo
é de quem não faz, de quem não
tenta fazer. Tínhamos analisado e

precisávamos fazer uma simula

ção, ver como o tráfego iria se or

ganizar", justificou.
Até o momento, já foram re-

alizadas as mudanças de sentido
nos bairros Ilha da Figueira, Cen
tro e Vila Nova. Nos bairros Vila
Lenzi e Nova Brasília, já foram
feitas duas reuniões com os mo

radores e outra deve acontecer

em breve, para decidir em con

junto com a população o melhor
sentido para as vias principais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 Geral o CORREIO DO POVO • Sexta-feira. 10 de dezembro de 2010

IRRIGAÇÃO AGRfCOLA

Casa demáquinas
precisade reforma
Associação gasta cerca de R$ 50mil em consertos por ano
GUARAMIRIM

Sem receber reforma
completa desde a

inauguração em 1969,. a
casa de máquinas que
bombeia as águas do rio
Itapocu para o canal de
irrigação das plantações
agrícolas começa a

.

apresentar problemas.
.,

E
por isso que a Asso�iação
de Distribuição de Agua e

Irrigação de Guaramirim
reivindica a recuperação

dos quatro equipamentos que

trabalham sem parar para abas
tecer 160 propriedades dos bair
ros Guamiranga, Caixa da Água,
Poço Grande, Quati e Avaí.

O presidente da associação,
Valmor Correa, relata que o gasto
de R$ 50 mil com consertos du
rante o ano é um dos empecilhos
enfrentados como consequência
da falta de uma reforma completa
nas máquinas. Além disso, a capa
cidade das bombas está diminuin
do por causa do tempo de uso .

A casa de máquinas fica perto
da rodovia BR-280 e concentra o

abastecimento de água para 1,2
mil hectares de terra - a maior

parte para a produção de arroz.

Segundo o tesoureiro da asso-

ciação, Everaldo Sprung, a busca
por recursos para resolver o pro
blema iniciou este ano. "A gente
apresentou um projeto para o

governo do Estado, mas não tive
mos sucesso", lamenta.

.

Agora, a associação deve re

correr aos representantes po
líticos da região para angariar
R$ 300 mil - valor orçado para
executar a obra. Essa é a meta

traçada para 2011. Sprung teme
que, se for adiada a recupera
ção da casa de máquinas, os

agricultores possam ser prejudi
cados no futuro.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

. '1,
i
t

Central de distribuição de água, além de precisar de reforma completa, também é alvo de vandalismo

ESGOTO PASSA PELAS VALAS E POLuíAINDAMAIS A ÁGUA

Tubulacão deve ser colocada
..:»

GUARAMIRIM
A Associação de Distribui

ção de Água e Irrigação de Gua-
. ramirim também aponta ou

tras preocupações. Conforme
Correa, a colocação de tubos

para escoar a água até as plan
tações é necessária para filtrar

a água do rio, além da recupera
ção das máquinas. "A água que
chega para irrigar o arroz é mui-
to suja", diz. ,

Porém, para tentar amenizar
a situação, uma vez por ano a

Prefeitura colabora com a lim

peza das valas por onde passa o

esgoto. Sprung afirma que foram

precisos 15 dias de trabalhos se

guidos. "O grande problema é
a falta de tratamento de esgoto,
porque toda- a sujeira acumula
no canal que leva água para o

campo, por. isso é importante ter
tubulação".

o céu brilha com os encantos

da noite de Natal.

.lif::. A alegria, a boa vontade

�:. e a generosidade toma� conta

"

.

�.1(
..

,

de nossos corações.

:-* *� *: A Câmara de Veread?�es
��t:.lilf*' de Guararnirim

.,,� � ",W':. deseja que essa noite

-; ���Ti'· seja a esperança

"JIIIII{>'
..
',.

do ano que esta por vir,
: repleta de realizações e paz.

.� Um Feliz Natal
a todos os guaramirenses.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUl- sc

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 191/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE

ESCAVAÇÃO ·MANUAL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 10/12/2010, das 8:00 h às 11 :30 e

das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 22/12/2010 10:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.
corn.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUl- se

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 192/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 10/12/2010, das 8:00 h às 11 :30 e

das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 22/12/2010 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.
corn.br. Esclarecimentos. adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 186/2010

SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS
Menor Preço por LOTE

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de combustível (Gasoli
na comum e de óleo diesel), com comodato de equipamentos para armazenagem e

abastecimento (tanques e bombas) para manutenção da frota oficial do Município de

Jaraguá do Sul, em conformidade com o Anexo I - Especificações e quantidades e

Anexo VI- Minuta de contrato. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho
de 2002, Decreto Municipal nO 4.698/2002 de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e

LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 23 de dezem

bro de 2010, no Setor dé Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na

Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO
e abertura dos envelopes serão às 09: 15 horas do mesmo dia, na sala de reuniões
dâ Gerência de Licitações e Contratos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$
575.350,00 (quinhentos e setenta e cinco mil trezentos e cinqüenta reais), sendo o

valor máximo de R$ 2,59 (dois reais. e cinqüenta e nove centavos) para a gasolina
comum e o valor máximo de R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) para o óleo
diesel. OBTENÇÃO DO EDITAL: Rua Walter Marquárdt nO 1.111, bairro: Barra do Rio

Molha, município de Jaraguá do Sul-SC ou via Internet no endereço www.jaraguado
sul.sc.gOv.br
Jaraguá do Sul (SC), 09 de dezembro de 2010.

OLlVIO BELTRÃO JUNIOR
Secretário de Administração
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO

I DA SORTE
I Olhe quem está

II ao seu lado.

Juízo nenhum••.

M��gge�r�ta��lc!��raArena,Coisa linda, bela construção, palco de grandes emoções e

testemunha da fabulosa hist.ória do futsal �araguaense. �
surpresa veio quando, no meio da quadra, dispostos capn

chosamente, estavam todos os troféus conquistados pelo time. Ali, ao
alcance das mãos, prontinhos para um registro fotográfico perfeito.
As visitas, conhecedoras e apreciadoras do nosso time, empolgadas
para a foto, empurra aqui, empurra ali, e o mais desastrado cutuca

com a ponta do tênis o banco onde estão as relíquias. Pausa. Respi
ração suspensa, o banco foi virando, foi indo, caindo e ... Em câmera

lenta, voltou para o seu lugar, firme, com os troféus completamente
intactos. Mão de Deus ou a reza do bruto que sabia que seria lincha
do. Tem gente que tem sorte nessa vida!

QOA1'RO QOEIJOS
COM eoRPA De CA1'OPIRY.

AlXXJCJRO!!

ECA! ABANDONA:
O trabalho nas férias. Aban

dona o notebook, pare de man

dar mensagem de trabalho para
o colega que ficou de plantão,
não cheque seus emails de tra

balho e, por favor, aproveite sua

folga! A dica serve ainda para
você entender de uma vez por
todas que, pelo menos nesse pe
ríodo, as pessoas que .estão com

você (família e amigos) não que
rem saber de projetos, contratos
e prazos. Abandona o workaholic

que há em você.

DIVÃ COM TATIANA FERNA DA GUENTHER

EU SOU: uma mulher determinada, não desisto perante nenhum
obstáculo, pois: "preferir a derrota prévia à dúvida davitória é desperdi
çar a oportunidade de merecer" (Luis FernandoVeríssimo). NAMINHA
BOLSANÃO FALTA: protetor solar e celular. QUERIA QUE O MUNDO:
fossemenosviolento emais tolerante. DESEJOQUASE SECRETO: já re
alizei háum ano. NÃOVIVO SEM:minha família, meu alicerce!APLAU
SOS PARA: ZildaArns (Fundadora daPastoral daCriança). VAIAS PARA:
o desrespeito no trânsito. DESNECESSÁRIO É: falar da vida alheia.UM
FILME: E o vento levou... UM ENDEREÇOVIRTUAL: www.google.com.
br. UM LUGAR PARA COMER: à beira mar. O QUE BEBER: chope bem
gelado. O QUE FALTA NOS HOMENS: entender as mulheres. O QUE
SOBRA NAS MULHERES: capacidade de ser várias mulheres em uma.

SONHO DE CONSUMO: viajar para Dubai. UMA DIVA: Sarah Iessíca
Parker. NATPM E,U: sou insuportável. AFÓRMULA DO AMOR É: não
existe uma receita e sim uma conquista diária da pessoa amada.

LORD CAFA RESPONDE
P: Lord, estou me formando no ensino médio

e estou em dúvida sobre meu vestido. Preciso
escolher entre três modelos: um preto tomara

que-caia curtíssimo; um rosa até o meio da coxa,
com laços delicados; e outro azul, rodadinho, até
o joelho. Quero uma opinião masculina, pode
ser?

R: Pode ser, mas antes me diga o que acon-

teceu com os vestidos longos de formaturas e ca

samentos? Enfim, esqueça o curtíssimo, ok? Você
não vai aproveitar nada da sua formatura se pre
ocupando em não mostrar em cima ou em baixo.
Ou vai aproveitar ainda mais. Continuando: o rosa

é muito princesinha da mamãe. Acho que é o azul.
Nada pirigueti ou santa demais. Opinião de ho
mem que não entende nada de moda.

www.marcianeurotica.com.br

man:ianeurotica_com.br

•

•

Numa tatuagem, meu bem. Sem

radicalizar, siga seu estilo, pensando
bem em que parte do corpo e que arte

você fará. A tecnologia já nos permite
remover uma tatuagem se um dia deci
dirmos apagá-las do corpo. Mas, ainda
assim é bom pensar bem e ter absoluta
certeza do que realmente quer. Dói? Dói,
sim, mas não é um parto. Na nuca, no

pé, no pulso ... estrelas, fadas, tribais, no
mes ... Ah, se joga, numa tatoo bem fofa!

TRICOTANDO
• Festinhas de

confraternização das
empresas. Ah ... Que
maravilha! Lembre-se: nada
de fiascos, bebedeira, funk
com o dedinho na boca ou

qualquer outra coisa do
tipo. Afinal, voltar das férias
sendo o saco de pancadas do
escritório não é legal.

• Programação para o fim
de ano muito diferente do
habitual. Desta vez, nada
de praia, de coco gelado ou
milho verde. Nada de samba,
pagodinho ou rock. Desta
vez, é interior, cerveja, costela
de fogo de chão e torneio de

laço. Iupi!

• Segundo aWikipédia hoje
é "Dia Internacional dos
Direitos Humanos - Adotado

pelaAssembleia Geral da
ONU e Dia Internacional dos
Direitos Animais - Adotado

,

pela ONG inglesaUncaged,
como contraponto do Dia
Internacional dos Direitos
Humanos.

• A voz é um espanto, o
batuque é brasileiro e a

oportunidade de conferir
essa belezura é agora. A partir
de hoje retirada de ingressos
gratuitos para o show daAna
Paula da Silva, lançando seu

cd "Pé de Crioula" na Scar,
dia 17. Confere mais: www.
anapauladasilva.com

Contabilidade
Consultoria Empresarial

------.�----- -�--��-�

CRClSC: 006269/0 Dualidade
Experiência

�

www.gumz.com.br

(47)3311-4747

gumz@gumz.com.br
UMA PARCERIA O1tE DÁ cmo. Desde 1978
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SÁBADO
CRÔNICA

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
PatríciaMoraes,

jornalista
KellyErdmann,
jornalista

CarlosHenrique
Schroeder, escritor

LuizCarlosAmorim,
Escritore editor

"Você sabe com Quem está falando?"

Não
há nada mais chato a quem viaja

de avião do que "permanecer senta
do até a parada total da aeronave e

apagarem-se os sinais luminosos de

apertar cintos". Quando viajar de avião, repa
re. Mal acabou o zum zum zum que segue o

pouso - aquelas vozes e risadas que não quer
dizer outra coisa senão "graças a Deus, sobre
vivemos!" - e os passageiros já começam a se

contorcer, ansiosos, sobre
seus apertados assentos. Tra
ta-se de um duelo sem pala
vras' do qual todos os viajan -

1

tes participam, e a regra é:

quem ainda estiver sentado,
sem se levantar, é veado!

Não podemos achar que
os "apressados" causem um

desequilíbrio na socieda
de ou ameacem o futuro
da espécie humana. O máximo que pode
acontecer é o avião dar um solavanco, eles
se desequilibrarem, quebrarem um braço,
nariz, uma perna ou uma costela - afinal, o
problema é deles. Comentando esse assunto

creio que, esmiuçando-o, se podem esclare
cer muitos comportamentos do brasileiro.
Olhando um sujeito de bigode que mais pa
recia ter engolido uma andorinha, enquanto
o rabo ficou para fora da boca, ilegalmente
de pé, no corredor, e um outro, calvo com

cara de cão de guarda, curvado sob o com

partimento de bagagens, entendemos me

lhor a confusão do brasileiro no que tange

à obediência das regras. Corno herança dos

tempos da escravatura, jamais entendemos

que a lei é um código comum destinado a

nos organizar para não nos desorganizar. Só
assim todos nós caminhamos em direção à

plenitude. O que vemos, é a lei como a de

monstraçãode poder de uma pessoa sobre a

outra. E o passageiro insubmisso não aceita
receber ordens do comissário de bordo, um

cidadão que, poucos minu-
,

tos antes, estava servindo
lhe guaraná e bolachas - e

que não menos importante,
costuma ser jovem e, nor

malmente, bem apresen
tado. Mal ouve o anúncio
de permanecer sentado, o

rebelado. pensa "quem ele

pensa ou acha que é?!", en-
tão levanta-se e exerce a

frase nacionalmente mais conhecida: "afi
nal, você sabe com quem está falando?!".
Caso a voz nos alto-falantes seja da aeromo
ça, a hipótese permanece validada. ''Afinal,
vou receber ordens de uma mulher? Eu? Na
frente de todo mundo?!".

Diante dessas circunstancias, porque
não criamos um número maior de clínicas
de apoio para tratar de pessoas que sofrem
de insegurança, a insegurança que corre pe
las veias. Sugiro aos comissários de voa que
ao solicitar sejam rriais enérgicos: "Senta aí
Ô bigode rabo de andorinha!", "Prenda o cin
to aí, ô cara de pit bull!.

LANÇAMENTOS

Conversas que Tive Comigo
o livro traça um retrato pessoal sem precedentes de um dos maiores

líderes de nosso tempo, Nelson Mandela que mantém participação ati
va nas discussões sociopolíticas mundiais. O livro se baseia no arquivo
pessoal çe materiais inéditos de N�lson Mandela, incluindo seus diários
da prisão, suas anotações sobre as negociações para o fim do apartheid,
correspondências, recortes de jornais e rascunhos de discursos e grava
ções nunca vistos nem ouvidos antes, que propiciam a plena compreen
são do íadô humano do ícone reconhecido em todo o mundo.

Vingança ImplaCável
Agent� da Interpol recebe a missão de liderar sua equipe até o Leste

Europeu para desbaratar um esquema de contrabando de armas nos

Bálcãs. Tudo se complica quando os membros do esquadrão acidental
mente se veem no meio de um tiroteio entre duas quadrilhas rivais, e um
de seus membros acaba morto .. Assim, eles decidem vingar o compa
nheiro declarando uma verdadeira guerra ao submundo. local.

Esse casal de
gatinhos adora
brincar. Ele tem
quase dois meses
e a esperam novos

donos em um pet
shop no bairro

Czerniewicz, contato
pelo telefone (47)

3370-0856.

CLIC DO LEITOR

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

MELHORES MARGAS DE RAÇÃO A GRANEL

Pet Shop Completo
Táxi Dog I Hospedagem

Banho e Tosa
Doa-se Cães e Gatos

CINEMA
JÁRAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h20, l6h40,
19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Megamente (Dub) (15h, l7h, 19h, 2lh - sex,

seg, ter, qui) (13h30, l5h30, 17h30, 19h30,
2lh30 - sab, dom, qual

• Cine Breithaupt 3
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (18h, 2lh - todos os dias)
• Um Parto de Viagem (Dub) (14h20, l6hl0
- todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h, l6h40,
19h15, 2lh50 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Harry Potter e ;:IS Relíquias da Morte: Parte 1

.

(Leg) (14h45, l7h45, 20h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Megamente (14h20, 17h, 19h30, 2lh30 -

todos os dias)

• Cine Garten 1
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h20, l6h50,
19h20, 2lh50 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (16h, 19h - todos os dias)
• A Rede Social (Leg) (13h30, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Muita calma nessa hora (16h40 - todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (14h, 19h10, 2lh40 -

todos os dias)
• Cine Garten 4
• Enterrado Vivo (Leg) (13h50, l6h20, 18h50,
2lhl0 - todos os dias)
• Cine Garten 5
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (14hl0, l7h20, 20h30 - todos os dias)
• Cine Garten 6 (3D)
• Megamente (15h30, l7h40 - todos os dias)
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (13h, 19h40 - todos os dias)
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (teg) (22hl0 - todos os dias)

BLUMENAU
.• Cine Neumarkt 1
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h, l6h30,
19h, 2lh40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• A Rede Social (teg) (16hl0, 21h50 - todos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (13h20, l8h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Juntos pelo Acaso (Leg)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (2lh30 - todos os dias)
• Megamente (Dub) (13h30, l5h30, 17h30,
19h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Tropa de Elite 2 (13h50, l6h40, 19h20,
22h - todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Solano estranha a pergunta de Glorinha. Janaína

.expulsa Max de seu empório depois que ele lhe ofere
ce dinheiro por ela ter se afastado de Fred e Nancy
ouve a conversa dos dois. Geraldo questiona Jana

ína sobre o confronto entre Vitor e Solano e Nancy
presta atenção na conversa. Solano conta para Es

tela que vai até a delegacia. Nancy afirma a Geraldo

que Vitor foi vítima da raiva de Solano quando os

dois se enfrentaram por causa de Manuela. Nancy
ameaça contar para Fred sobre a pro.posta que Max

fez para Janaína se o fazendeiro não lhe der dinheiro.

PASSIONE
.

Melina confirma a sua versão para o delegado e

Mauro a contraria. Arthurzinho diz a Laura que preci
sam impedir Stela de começar uma investigação. Clara
tenta ajudar Gêmma. Melina decide contar que mentiu
para o delegado e Mauro se emociona. Brígida vai ao

quarto de Diógenes e é surpreendida por Olga. Laura
vai à casa de Stela e Lorena fica furiosa. Jéssica chega
à quitinete de Berilo, mas ele não se empolga ao vê-Ia.

Brígida e Antero resolvem jantar no quarto. Clara e Totó

chegam à casa de Bete para jantar. Melina descobre

que Fred roubou o dinheiro da conta de Saulo.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Sônia diz a André que não vai aguentar se aconte

cer alguma coisa de mal com o pai dela e sugere que eles
deem um tempo. Joca deixa claro para Arminda que não
falou nada sobre o senador e Karina para Diana. Um cor

regedor da polícia diz a Lincon que vai apurar a verdade
sobre Ajuricaba. Filomena fala para Ellen que deu tudo
errado na conversa com Tito e chora .. Joca pega sua

arma e se prepara para sair. Joca mostra a foto de Fer

rolho para Léia e diz que precisa descobrir quem é o

cara. Mário diz a Joca que Ferrolho é um piloto de avião
que trabalhava para traficantes de drogas.

TlTITI
Marta conforta Gabriela. Jacques escolhe as mode

los para o seu desfile e Clotilde se aproxima de Yasmine.
Giancarlo interfere na briga entre Renato e Marcela e

passa o comando da Moda Brasil para a nora. Thaí
sa liga para Felipe e pede a sua ajuda para tirá-Ia da
cadeia. Valquíria decide não reatar com Luti. Amanda
alerta Ângelo sobre Help. Armandinho leva a filha para
casa e Stéfany a rejeita. Edgar lê o diário de Osmar
e fica arrasado. Marta conta a Ariclenes que Gabriela
está grávida de Pedro. Clotilde chega $ delegacia com

Felipe para liberar Thaísa e encontra Jaqueline..

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
No trabalho, é um bom dia para
fechar contrato, lidar com assi
naturas e documentos. O astral

é de grande sintonia com os amigos e a

pessoa amada. Hoje, você estará mais

sensível às necessidades alheias.

A profissão está cheia de boas

vibrações, mas será preciso ba
talhar um pouco mais do que o

normal. A dois, as afinidades e o

companheirismo ganharão força. Este

é um dia de partilha, de ajudar e ser

ajudado.

::1 . GÊMEOS
.

fi, Quanto mais envolvida estiver
com sua profissão, maior será

seu sucesso. Boa noite para se dedicar

a quem ama e aperfeiçoar a vida a dois.

Dedique-se a uma atividade que traga
mais prazer a sua vida.

CÂNCER
Trabalho que possa ser feito

por conta própria será favoreci

do. Vai estar mais articulada e capaz de

seduzir a quem ama. A Lua vai aguçar
a sua intuição, podendo captar o desejo
alheio com facilidade.

LEÃO
Bom momento para regularizar
atividades de trabalho e assu

mir novas responsabilidades. O setor

afetivo conta com a proteção das estre

las! Bom dia para lidar com contratos,
assinaturas e documentos.

VIRGEM

i' Trabalhar em casa pode ser
,

uma ótima alternativa de au

mentar sua renda mensal. A vida amoro

sa atravessa um momento muito espe
cial. Hoje é um ótimo dia para organizar
as finanças.

LIBRA

'-L"'--' Compromisso e seriedade es

tão em harmonia com prazer e

criatividade. A dois, momentos de acon

chego em alta. Quanto mais envolvida
estiver com o trabalho, mais produtivo
será seu dia.

�ESCORPIÃO
� No trabalho, se agir de forma

discreta só terá a ganhar. Ótimo
dia para quem trabalha em casa

ou por conta própria. Vênus realça seu

charme e poder de encantamento! Iome
cuidado com o que diz.

, SAGITÁRIO
Bom momento para dividir

responsabilidades e partilhar
projetos de trabalho. No campo afetivo,
quanto mais discreta você for, maior

será seu sucesso. A comunicação será
o seu grande trunfo hoje.

CAPRICÓRNIO
No setor profissional, não con

vém se expor demais. No cam

po sentimental, a cumplicidade e o en

trosamento com o par serão invejáveis.
Tudo o que conseguir será fruto de seu

trabalho e sua dedicação.

AQUÁRIO
No trabalho, saberá inspirar
confiança, pois tem domínio da

sua profissão. Astral de grande realiza

ção no romance. O convívio com gente
de prestígio conta com boas vibrações,
aproveite!

PEIXES
No campo profissional, quanto
mais discrição, maior desem-

penho. O astral é de grande entu

siasmo no romance: aproveite! Boa fase
para fazer uma autocrítica e aperfeiçoar
seus relacionamentos.
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Fred pode morrer
em perseguição

Fred (Reynaldo Gianecchini) não sairá ileso em

Passione, da Globo. De acordo com a revista Guia da

TV, o vilão vai morrer atingido por uma bala perdida
durante uma perseguição policial.' Mas autor Silvio
de Abreu, no entanto, não revela se Fred morre ou

vai para a cadeia. O elenco está recebendo blocos
de capítulos com cenas secretas e as sequências
são gravadas às vésperas de irem ao ar.

DanielJe Winits e Jonatas Faro estão ca

sados. A cerimônia evangélica, celebrada,

pelo padrasto do ator, pastor Luís, na casa

do casal, reuniu um seleto grupo de amigos
e familiares na notte de quarta-feira. Entre '

os convidados para o enlace estavam Miguel
Falabella, Wolf Maya, ClaudIa, Jimenez, Ana Fer

raz, Jorge Pontual, Márcos Pasquim e Caroliae.
, ;,."

Rigueiredo. A atriz de 37 ano? e o ator de 23 co-

meçaram a se relacionar em abril deste ano.

DIVIRTA-SE

A loja de'estátuas
Um cidadão entra numa loja de artigos diversos

e vê uma estátua de um rato. Ele gosta, e pergunta
o preço ao vendedor:

- São R$ 50 pela estátua e R$ 1000 pela histó
ria dela.

- Eu não quero a história. Vou levar somente a

estátua.
E sai contente da loja com a estátua do rato

(

embaixo do braço. Mas, de repente ele olha para os

lados e vê ratos saindo de esgotos e o seguindo.
Ele começa a correr e logo percebe que todos

os ratos da cidade estão correndo atrás da es

tátua do rato que está nos seus braços. Deses
perado e sem saída, ele chega ao cais e joga a

estátua dentro da água.
Logo, todos os ratos pulam atrás da estátua e

morrem afogados. O homem volta à loja,.e o vende
dor pergunta:

- Voltou pra comprar a história da estátua?
- Não. Voltei pra perguntar se você tem estátua

de polítiCOS.

Substituto de
Fábio comeca

.:J

agravar
Gabriel Braga Nunes, substi

tuto de Fábio Assunção, gravou
as primeiras cenas de seu per
sonagem, Leonardo Mourão, o

Léo de "Insensato coração" essa
semana. A sequência rolou em

uma praia e mostra um evento

esportivo promovido pela empre
sa de marketing de Raul (Antonio
Fagundes), pai de Léo. Já nas

cenas iniciais será possível per
ceber que pai e filho têm proble
mas de relacionamento. O piloto
Felipe Massa fez uma participa
ção especial como ele mesmo.

I

Bruno Mazzeo é
o Homem do Ano

Eleito um dos Homens do Ano pela "Alfa", BrunoMazzeo ganhou um perfil escrito
pelo amigo Marcelo Adnet para a revista que já está nas bancas. "Ele sabe trans

formar mau humor em comédia", diz Adnet. Mazzeo começou na profissão como

redator do programa de seu pai, Chico Anysio. Atualmente ele está no ar com "Junto

e misturado", da Globo, depois do sucesso do programa "Cilada", do Multishow.

Tropa de Elite
bate recorde

Tropa de Elite 2 já é a produção brasileira mais
vista de todos os tempos nos cinemas. Segundo a

distribuidora do longa, a Zazen Filmes, o filme atin

giu a marca de 10.736.995 ingressos vendidos. An
tes dado como inalcançável, o recorde pertencia a

Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), que fora vis
to por 10.735.524 espectadores. Em cartaz há nove

semanas, Tropa mantém fôlego nas bilheterias.

SUDOKU

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

quadrado de 3:x3.

ANIVERSARIANTES
10/12
Adolar Konel

Afonso Berns

Aguida Stahlke

Alayde S. Mahfud

Carlos M. Nueburger
Danielle Stahlke

Edailço O. Pascoguetti
Eduardo L. Picolli

Elaide Rodrigues
Gilson L. Satler

Gleize Pereira

Heloisa Jann
,

Ivete Cardoso

João V. P. da Silva

Josieli P. Travassos

Kailane C. Kopsch
Kethlin Strutz
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Moa Gonçalves
o níver do Correia

O
grande aniversariante de hoje é com certeza o big boss Alber
to Correia, uma pessoa querida, um grande amigo, que nunca
se esqu�ceu deste colunista seja pelo lado pessoal ou profis
sional. E uma figura inteligente e que sabe viver a vida do jei

to que ela é. Valeu meu ídolo, por tudo, pela grande amizade. Pode
contar comigo sempre, seu amigo e fã. Parabéns, e que o Senhor te
conceda preciosas bênçãos e que estes setenta anos sejam o início de
uma nova etapa em sua vida, para a gente comemorar muitos mais
"entas" daqui pra frente. Cheers!

Di e Ana nos corredores
da Zum, quarta-feira

NAS RODAS
• Pousadas badaladas do
Litoral Norte de Santa Catarina
recebem vips do Brasil todo,
para uma temporada de praia e

sol. E agitação também.

• Você acredita? Pois é,
todo mês o brasileiro gasta
aproximadamente 120 reais,
em média, com compras
pela internet. É o Ibope do
consumismo on-line. Se você é
um desses, atenção na fatura ao

fim do mês. Né, não?

• Sempre felizes e de bem com

a vida continuam os casais,
Nelcir e Néki Dalri, e Jair e Neusa
Maba. Pamílias com Deus no

coração são famílias felizes!

Alberto Correia, ao
lado de sua bela esposa
Denise Rocha, recebe

hoje à noite no Baependi,
um grupo de amigos.para
comemorar a idade nova

tI, _

:�sP�.S?n:: Co> f.r>, e::' U'l.!7:
I '

: Troféus e Medalhas

3215-4044

Troca 'de cadeira
A turma de choque da prefeita Cecília Konel despista, mas pode

haver mudança no secretariado. Nomes que ainda não foram cogita
dos podem deixar postos importantes. A conferir. Seguindo o famoso
mote: Quem viver verá!

Sexta do label
A Zum, depois do sucesso do

público, na quarta-feira, vai pe
gar fogo hoje à noite, pois rola a

imperdível Sexta do Red Label e
Red Bull , sob o comando dos
feras do grupo Simbora. Bom
demais!

Fofocódromo
Viúva charmosa e discreta, Zilda

Barbosa chegou nesta terça-feira
de viagem internacional, onde este

ve passeando com o filhoAugusto, e
os sobrinhos Paulo Benjamin e Su
zana Shuster Cruz, e os filhos. Boas
compras emuito relax na bagagem.

.• l\r�9 OllS�fu esquecê-lo: 0.'" i, @ 'empresário Ismar
empresáriq Ç)donis Micheluzzi Lombardi é notícia:.l'J;� revista
,é o grande áiiiversariante de

"�o

Nossa edição de dezembro,
hoje e vai adorar saber que já está nas bancas.
que foi lembrado.

• Mas teve gente que não
estava acostumado com as

I p�,rt.�sfeçh���s,,� acal>pu
danõo com o fOCInhO no

blindex. OVuvuzela foi um
deles! Quase quebrou o nariz.

• Recebi ontem na redação,
a visita cordial do vereador
Celestino Klinkoski. Ele
ocupará por vinte e cinco dias
uma éadeira na Câmara de
vereadores. Bola branca.

A artista plástica Tânia
Cotrim é a capa da revista do
site www.moagoncalves.com.br
que já está nas banca

"
o pensamento do sábio
antecede-lhe os atos, ao
passo que o do insensato
vem sempre depois.

CHARLES PINor DueLOS

"

Dica de
sexta-feira

Curtir as delícias do MR Beef.
O Deckmais famoso de Jaraguá.

Ao ataque
Dezembro chegou, o Natal

está quase aí e todo mundo só

quer saber de uma boa ceia para
Noite de Noel, com mesa decora
da da entrada a sobremesa. Foi

pensando nisso, que a Casa &
Cia Presentes resolveu capitali
zar em cima, com um rol reple
to de novidades elaborado pelas
donas do pedaço. Vai resistir?

• Quarta-feira no bar do
Sérgio' era fila de espera para
conseguir uma mesa. Com os

, .,.4:0P"de calor, o'�doll()(ip
pedaço resolveu abrir a
mão e ligou todos os .splíts.
Parecia o paraíso.

• Acesse o site www.

moagoncalves.com.br e
confira as fotos da Zum
Schlauch, quarta-feira à noite.

• Com essa, fui!

�

Para agendar
No próximo dia 17 de dezembro, às 20h30min, estará em

Jaraguá do Sul, para um mega show na SCAR, a cantora Ana
Paula Silva. Como diz o meu amigo Osmar Günther: "Além de
ser uma graça, a moça é uma fera e a apresentação dela é fan
tástica". Ana é reconhecida internacionalmente e tem um ta

lento nato. A catarinense é cantora, compositora, arranjadora,
violonista e percussionista. E o que é melhor, dá de bandeja o

privilégio de lançar oficialmente seu último e quinto CD "Pé de
Crioula", aqui na terrinha. Vai perder?
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OUTRA U NÇA

Ideli Salvatti deixa relatoria
Após ser escolhidaministra, senadora catarínense fica eticamente impedida de planejarOrçamento

,

(PTB-DF) deixou a relatoria
acusado de envolvimento em.

esquema de emendas parla
mentares no Orçamento de
2010 para favorecer empresas
fantasmas. As acusações dão

n atual relatora, a sena- 'conta de que Argello destinou

dora catarinense Ideli ' R$ 1,4 milhão para a realização
- Salvatti (PT-SC),'irá dei- de eventos culturais e de turismo,

J. xar o cargo
.
depois de Na terça-feira, Gim Argello dei

, ter sido indicada pela presidenta xou o cargo e foi substituído pela
eleita; Dilma Rousseff, para ocu - senadora Ideli Salvatti que, on

par o Ministério da Pesca. tem, tomou café da manhã com

A informação foi confirmada o presidente Luiz Inácio Lula da

,por Serys, que estava em Cancun Silva no Palácio do Planalto.

participando da conferência do
,

O vice-líder do governo no

clima (COP'- 16). 'Por telefone, a Congresso, GilmarMachado (PT-
, ,

senadora disse que conversou, MG), confirmou as informações
com os ministros de Relações de Serys. Segundo ele, com a

Institucionais, Alexandre Padi- indicação de Ideli ao Ministério

lha; e o do Planejamento; Paulo da Pesca, a permanência dela na,

Bernardo, quando
-

foi convidada relataria se tornou inviável. "Ela

para assumir o cargo. O anúncio, foi- escolhida ministra ontem e

segundo ela, será feito quando "como vai administrar o Orça-.
retornar ao Brasil. mente? Para evitar qualquer pro-

É a segunda vez que 0- Orça- blema IJ.O Orçamento 2011, es

mente muda de relator depois tamos fazendo essa mudança, a
que o senador Gim Argello contragosto, mas não tem jeito",

A senadora Serys
I Slhess_arenko (PT-MD

,

será à nova relatora do

Orçamento do ano que vem.

,

explicou. Segundo ele, o anúncio
será feito na próxima semana.

DIVULGAÇÃO

Ela foi escolhida ministra
ontem e como vai

administrar o Orçamento?
Para evitar qualquer

problema no Orçamento
,'--

,2011, estamos fazendo
essa mudança.

GILMAR MACHADO, VICE LíDER
DO GOVERNO NO CONGRESSO

A Comissão Mista do Orça
mento vai analisar e votar pri
meiramente os relatórios se

toriais para depois oficializar' a

substituição; de acordo com Ma
chado. Q calendário elaborado

pelas lideranças da base prevê a

aprovação do Projeto de Lei do

Orçamento da União para 2011
até o dia 22.

Ideli terá que deixar relatoria
depois de aceitar convite

de Dilma Rousseff para ser
ministra da Pesca

A Farmácia de Manipulação EKIlíBRI0 traz pa�a llocê fórmulas exclusivas para ajudarr na perrda de pe o'!

i ..

COMPOSTO EMAGRECEDOR 3
Fórmula 'que associa Caralluma fimbriata, Faseolamina e Citrus.
CARALLUMA FIMBRIATA: Além de suprimir a fome, a Caralluma também
diminui a circunferência da cintura e diminui a vontade .de comer doces.
FASEOLAMINA:' Extraída do feijão branco, a Faseolamina é uma

glicoproteína que seqüestra 40% do carboidrato .coosumico. inibindo
assim a absorção de uma parte dos carboidratos ingeridos na dieta. O
resultado é a redução' dos níveis de açúcares e as calorias atribuídas a

eles e uma diminuição das reservas de gordura.
CITRUS: Obtido da laranja amarga, agita o ritmo do seu organismo,
acelera o rnetaboâsmo, promovendo um maior gasto de calorias e,

conseqüentemente, a queima de estoques de gordura.

COMPOSTO EMAGRECEDOR 4
"

/

Fórmula que associa além da Caralluma, Faseolamina e o Citrus, a
Caseolamina, que inibe a absorção de parte das gorduras (Iipídeos)
ingeridos e a Quebra pedra, que atua como diurético,
hepatoprotetora e hipoglicemiante
(sequestra a ,glicose no sangue)
ajudando no controle da glicemia:

�€.\RADE JARAGUÁ 00
�\o

_

8ú(.
, Manipulação de Fórmulas Médicas

. Dermatológicas � Fitoteráplcos

Na FARMÁCIA EKILIBRIO você encontra esta e-outras fórmulas para emagrecer com saúde, Consulte nossa tarmacêunca,
A Farmácia Ekilíbrio sempre 'atenta no que tem de melhor para seu bem estar!

.
'

- -

3371-8298 I 3371-6087 I Rua João Picolli 110, Centro I contato@farmaciaekilibrio.com.br
I
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PIB desacelera e cresce só.0,5%

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 10 de dezembro de .2010

Terceiro trimestre do ano marcou perda de fôlego da economia brasileira, revela IBGE
ra, o PIB de 2009 registra queda

, de 0,6% ante recuo de 0,2% di

'vulgado anteriormente. Já no
primeiro trimestre de 2010, 'Ü

PIB passou a apurar alta de �l,3%
frente ao mesmo período do ano

'passado, contra avanço de 9,0%
que' havia sido informado. No
segundo trimestre, a economia

Entre
abril a junho, a econo-

'

.cresceu 9,2% em comparação ao

mia tinha registrado cresci- 'mesmo período do ano passado.
, mento de 1,2% frente aos Na divulgação anterior, a alta ti-

,
três primeiros meses deste nha sido de 8,8%.

,

�

ano. Já em relação ao mesmo pe- As expectativas giravam de alta
ríodo do ano passado, o PIB (con- entre 0,4% e 0,8% no período fren
junto de bens e serviços finais, te ao segundo trimestre deste ano .

• produzidos no país) apresentou Já em relação ao terceiro trimestre'
crescimento de 6,7%, inferior ao do ano passado, as expectativas
registrado no segundo trimestre,' variavam entre 6,3% a7,4%. Para o
na mesma base de comparação, ano, amédia das projeções aponta
(9,2% - dado revisado). EIIÍ va- para um crescimento de 7,5%.,
lores, o PIB brasileiro totalizou Pela ótica da oferta, a indústria

, R$ 937,216 bilhões. No acumula- e.a agropecuária apresentaram .

do do ano, a economia avançou recuos: A indústria caiu 1,3% e a

8,4% em relação ao mesmo perí- agropecuária recuou 1,5% em re

odo do ano passado. '

lação ao segundo trimestre deste
,

O IBGE informou que no ter- ano. Já em comparação ao .mes-
,

,
ceiro trimestre, como ocorre ha- mo período do ano passado, a in
bitualmente, houve uma revisão dústria avançou 8,3%, enquanto' a
mais abrangente de dados. Ago- agropecuária subiu 7,0%.

A economia brasileira
perdeu força e cresceu
0,5% no teréeiro '

trimestre frente ao
'

segundo, informou
o IBGE ontem. '

PREVISÃO DO TEMPO

, ,

O tempo permanece
firme, com predomínio
de sol e algumas nuvens .

em todas as regiões.
Temperatura em

el'evação. Vento fraC9
a moderado.

'

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17°e
MÁX: 28°e

SÁBADO
MíN: 200e
MÁX: 300e

DOMINGO'

MíN: 22°e
'MÁX: 31°e

,

SEGUNDA
MíN: 20°C
MÁX: 24°e

Parcialmente ' Nublado
Núbla.do

·'ri" f::: WI� iii 18,;)�: 'Wf" � w/,
, � 1:,JfWI� t � J"j

Desconforto
de até 29°C

Segundo previsões do Epagri/.
Ciram, hoje o, desconforto térmi
co máximo deve chegar aos 29°C
no Vale do Itapocu e toda a região
Nordeste do Estado. A parte de
Santa Catarina que deve registrar
um 'índice menor de calor é a re-

'

gião Central, onde o desconforto
máximo serámenor'do que 21°C.

t: � l� I� m III"'l c qCJ;' IrII A�, �'"" � m'u,��.. l.)I:, �""��:ngu �,

Chuvas aumentam
em todas as regiões

Hoje, 6 tempo, deve ser seco em

quase todo o Estado.Apartir de sábado,
no entanto, hápossíbílídades de chuva
na região Central, com acumulados de
até 10 mm por dia. No domingo, a in
tensidade aumenta, com índices de até
70mm de chuvapor dia. NoVale do Ita
pocu, acumulado chega a 50mm/dia.'

DIVULGAÇÃO

Agropecuária apresentou maior queda,-l,5% em relação ao segundo trimestre doano, seguida pela lndústria
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Demanda, po'r crédito
,

De acordo comos dados da SerasaExperian,
a quantidade de pessoas que procúrou crédito
durante omêsdenovembro cresceu 6,2% emre

lação aomês anterior. Isto levou o indicador que
foi criado em 2007 a estabelecerum novorecor

de. Em relação ao mesmo mês doano de 2009, '

o crescimento foi de 19,8% e o resultado acumu
lado em 2010 em relação ao mesmo período de"
2009 atingiu 16,1%. Usualmente as pessoas são
mais propensas a assumir 'dívidas quando têm
menos dúvidas em relação ao futuro, o que não
deixa de ser algomuito estimulante.

,

Denúncias de

irregularidades _

Recebi material relatando a impor-
'

tação triangulada de ímas de' ferrite

produzidos na China que estariam en

trando no país através do porto de São
Francisco do Sul. A,acusação é que o

produto foi alvo de uma ação antidum
ping e por isto teria de' ser sobretaxado,
mas, como entra como' sendo originá
rio de outro país; fica, livre da tributa

ção. Com a palavra as autoridades que
já receberam estas denúncias e que de
vem coibir esta prática que, em última
análise, é lesiva ao próprio Estado pela
perda de arrecadação de impostos..

Novo controlador
,

AWeg acaba de lançar o novo PLC300, um
equipamento que agrega a necessidade de um
controlador lógico,programável com a funcio- ,

, nalidade da interface homem-máquina. Além
de compacto, o equipamento é configurável
para .atender as necessidades no controle de

máquinas e pequenos processos índustriais.
O novo produto possui uma entrada USB pará
que a programação seja feita através do WPS,
software de programação gratuito que utiliza'

linguagem fadder, de acordo com a norma IEC

61131-3, que, além de possibilitar a monitora
ção, �presenta,os gráficos on-Iíne das varíáveís,

LOTERIA
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Mercado Regional

···lourival Karsten·

Curso de cervejeiro
O significativo crescimento do segmento o Curso Técnico Cervejeiro. Para isto, reuniu

de cervejas artesanais e cervejas especiais foi' um grupo de professores com bastante vi
um incentivo para o Grupo Uniasselvi lançar ' vêncía-na área;

05 - 07 - 33 - 36 - 38

13 .; 14 - 24 - 39 - 40 - 45 '

Economia 19

"

Tombi'ni' aprovado
A Comissão de Assuntos Eco

nômicos do Senado aprovou o

nome de Alexandre Tombini para
a presidência do Banco Central,
do Brasil. Trata-se de um proce
dimento rotineiro em que o pre
tendente ao cargo comparece
perante a comissão para ser sa-

"batinado. No caso de Tombini, a
sabatina durou mais de três ho-

,ras. Ainda falta a aprovação do seu

nomepelo plenário do Senado que,
já está pronto para sair de férias,
pois o recesso inicia no próximo dia
18.' Perante a comissão do Senado,
'Iombíní afirmou que a prioridade
será o combate à inflação e espera :

que seja cumprida a promessa da

. presidente eleita de lhe conferir
'

"autonomia plena".

Bate boca
A posição do ministro Guido

Mantega que afirmou que in
vestimentos previstos no PAC 2

poderão ter sua execução pos-"
tergada ao longo do próximo ano

não foi nada bem recebida pelo
presidente Lula que considera

que estes investimentos não de

verão ser contingenciados e ga
rante que nenhum centavo será
cortado. Agora, resta saber o que
vai prevalecer: a posição do atual

presidente ou da futura presidente
ou, se vai "sobrar" para o ministro.
Iaraguá espera receber R$ 13 mi-

-

'lhões através do programa.
-

09 - 13 - 21 - 23 - '26
32 - 34 - 35 - 44 - 50
51 - 56 - 64 - 66 - 73
75 - 81 - 86 - 89 .;. 92

.I
I

IN D,IGADORES

PAC vai paràr?
Causa estranheza o fato de o corte de gastos que está -

sendo preparado pelo governo atingir o Programa de

Aceleração de Crescimento. O lógico seria concentrar
oscortes nos gastos de custeio e preservar os já reduzi-

'

dos investimentos, mas não é isto que o ministro Guido

Mantega está anunciando. Quando você corta os inves

timentos, também corta o futuro.
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linha de Fundo,

Juliniar Pivatto
Novameta

Falcão
sempre disse que

,

todo atleta precisa de no-
.

.

vas metas para se motivar.
Para alguém que já ga

nhou praticamente tudo, as mar-
,

cas pessoais podem ajudar. E, na
apresentação dele na Vila Belmi- .'

ro, prometeu tentâr chegar aos

dois rnil gols na carreira usan-

do a camisa do Santos. Com 33

anos" ele já tem anotados 1.476
.... '_

gols em partidas oficiais. "Te- 'r""" ,

nho uma média de 100 golspor
ano, então precisaria estender

.

meu 'contrato para chegar a esta
marca", disse o cr�que.

_

'Elenco
Falcão comentou do elenco do

'Santos, e citou que quatro atletas
virão da .Malwee, sete de outros

clubes e quatro da base. do Peixe.
, Ontem a Unisul confirmou a, ida
do ala Deíves, um dos destaques

,

-

do time. Outros dois clubes que
,devem investir forte para o ano

que vem são o Petrópolis e a Kro-
.

na. O time de Joinville, por sinal, já
'levou Leco e tem tudo para acertar
com Chico nos próximos dias'. '

\
I

�
I

J
!

"l.

Primeirona

'.

ANIVERSARIANTES

Parece que tem mais gente querendo voltar à Primeira Divi
são doFutebol Iaraguaense, Recebemos a informação de que o

.

Caxias manifestou desejo de retornar. Tentei contato comMárcio
de Marco, mas não consegui falar com ele para pegar.mais deta
lhes: Sabe-se que o time-era patrocinado pela Néki Confecções,
que agora tem seu próprio time e disputará a Primeirona. Vejo

,

com bons olhos O retorno do Caxias, o alvinegro de Santa Luzià é
,'� 'tradicional e o bairro acompanha de perto sempre queo time está

em campo. O João Pessoa deve anunciar hoje a participação, mas
é praticamente certo deque vai confirmar presença.

'IEllERUP IK (llO
ANOS) - Disputa
a segunda divisão
no campeonato
dinamarQu�ª-

,

,

,ARQUIVO OCPSfiANOAISHENHUA,
{Ia ANOS) -Terminou
em terceiro lugar no
último campeonato

chinês

OUlABA EC
(9 ANOS) -:- Ficou

na ·primeira fase nQ

campeonato mato
grossense2010

-

RONDONÚPOLlS
EO (4 ANOS) -Fei
rebaixado no

campeonato mato

'grossense 2010

..

•• f. t , ,

,
I, I •• " r,

IGICROSS

[araguádo Sul
sedia etapa final
·do Catarinense
Oito. pilotos da cidade têm chances.

-

de título, sábado, no Parque Malwee
JARAGUÁ DO SUL pectivas categorias. Além dos,

,

títulos individuais, a equipe bus
ca a 23a taça de melhor clube da
modalidade no Estado.

Este ano a equipe conquistou
dez títulos' individuais no Campe
onato Brasileiro, foi prata e bron-

'

ze na Olesc e faturou ouro e prata'
nos Joguinhos Abertos. De acordo,
com o diretor de bicicross.Valdír
Moretti, a parceria com a FME
deve continuar no ano que vem.

"Mostramos que temos condições
de contribuir �om o esporte em

Iaraguá do, Sul e no' ano que vem

quereinos fazermais", antecipou.
,

As provas iniciam no sábado,
às 10h, no Parque Malwee. A par:'
tir das 14h acontece a Copa Rica,
de Bicicross e à noite a equipe faz
a confraternização de encerra

menta damodalidade.

Para fechar 2010 com

chave de ouro, o bicicross
jaraguaense sedia no fim
de semana, a 4ª e última
etapa do Campeonato
Catarinense.

'Eoito
pilotos da equipe ja-

.
. 'raguaense 'de bicicross

, têm chances de faturar o
título no Parque,Malwee.

Kauan Stevão (6 anos); Carlos
Dalabona (7), Leonardo Spre
demann (14); Guilherme Bours
cheidt (junior), Luiz Markiewicz
(elite), Nei Bourscheidt (cruizer

,

45+), Maria Izabeli (11/12) e Ma
ria Helena (9/ ío) lideram as res-

DIVULGAÇÃO .;

Guilher!11e Bourscheidt encerra o ano buscando o título da categoria júnior

�. t , ,
,

'" t .10
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Na área

Henrique .
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Decisão em Gorupá
� Fim de ano chegando e vãominguando as opções para os aman

tes do esportena região. Talvez aúltima competição em disputa seja,
o 9° CampeonatoVarzeano de Corupá, cuja final- entre Instaladora

,

Elétrica TissilPoço d'Anta e RAC Equipamentos/Nacional- aconte-'
ce liamanhã de domingo (12/12)., A equipe do Poço d'Anta passou
pelo Grêmio na semifinal, realizada no último domingo, por 2xl. Já
o Nacional conseguiu a façanha de derrubar o então invicto Super
Mees (que havia vencido todos os seus jogos), por 1xO. A decisão
acontece noestádioAlvim Seidel, campodoXv às 10h20, com entra

da franca. Na preliminar, às 8h45, Grêmio e Super Mees jogam pelo
terceiro lugar.A equipe da Instaladora ElétricaTissi/Poço d'Anta é a
atuar campeã da competição promovida pela Fundação Municipal
de Esportes e Lazer, que contou inicialmente com seis clubes.

Atlético Independente
Sensata a decisão do Atlético Independente de não disputar o

,

Campeonato Jaraguaense da Primeira Divisão em 2011. Os dirigen
tes avaliam ser mais interessante investir em' infraestrutura do que
se aventurar na competição, tendo que jogar em campos de outras

'equipes. Querem construir o próprio' campo, na Estrada Nova, cujo
terreno já recebeu algumas benfeitorias. Grosso modo, pretendem
investir o dinheiro que gastariam dentro de campo em benefício de

, toda uma comunidade. Que o exemplo atleticano sirva para ilumi-
nar a cabeça de alguns dirigentes esportivos da região.

Eventos
Nem só de bola rolando Vive D,errota infJsper,ada .

A equipe de futsal sub-20
"

"masculino da Malwee/FME,
'treinada por Renato Vieira,
navegou por .águas calmas
durante todo, o Campeona
to Catarinense :.àa çategoria.
'Venc�u\16 jogos se.guid�s:� e

foi perder justamente quando
não podia. Resultado: .terrni-,

.

! '

o esporte da nossa região. Dois
eventos agitaram a 'sociedade _

esportiva' na semana. No sába
do aconteceu o jantar comemo
rativo dos dez anos do projeto
Evoluir; uma parceria daMarisol
com a Associação Desportiva
Voleibol Na ocasião houve ho- ,

menagens e o lançamento de
uma revista. Na quarta-feira foi, ,

a vez do Professor Caglioni lan
çar seu livro, que resgata � his
tória do esporte local. Data mais

, apropriada para o 'lançamento
não existia: dia 8 foi comemora
doo Dia do Cronista Esportivo.

Basquete
Seguindo os 'passos de Iulia Bruch, a pivô Angela Paradzinski

foi testada e contratada pelo Bradesco. As atletas jogarão pela
equipe de Osasco (SP) a partir de 2011, mas voltam para defender
o município nas competições da Fqsporte. Ambas foram revela
das no Projeto Bola da Vez (Weg/Ajab,' com apoio do Sesi). e no
momento defendem a Seleção Catarinense Sub-1-5.

iI
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Primeirona (foto) e Terceirona tiveram o apoio do O Correio do Povo

----BLA c

Liga comemora
.sucesso no .ano

e planeja 2011,
Entidaderealizou oito competições
e mobilizou mais de 4 mil atletas
JARAGUÁ DO SUL peonato Sênior, a Copa Norte e

o Campeonato de Escolinhas !lasA lJaF ·(liga Jaraguaense
'

categorias sub- 11, 13, 15 e 17.

de Futebol) encerrou o ano, Para o ano que ven: já está

de 2010 com saldo positivo; 'riiarc�dü o in.íci0Jla Pr�meirona,
'_ no dia 5 de Julho. As datas das '

e com a aprovaçao dos outras competições serão mar-
_

times e da comunidade.
'

cadas em reunião na sede da
LJaF na semana que vem. Segun
'do Ierri, as equipes aprovaram o

trabalho feito e quase não existe

inadimplência.
No total, a entidade teve R$'

130 mil para trabalharnessas oito

,competições, verba vinda dos go
vernos municipal e estadual, Câ
mara de Vereadores e do Jornal
O Correio do Povo. "Queremos
repetir o sucesso de 2010 no ano

que vem. Conseguimos,mais es-

trutura, parceiros, deixar as contas
em dia, além da aceitação que foi
muito grande", resume Ierri.

A
entidade realizou oito

camp�onat�s neste ano
e reuniu mars de quatro
mil atletas. P público

também foi recorde. O assessor

da LJãF e presidente durante
quase todo o ano de 2010, Ier
ri Luft, revela que os jogos mais
importantes tiveram em média

SOO. pessoas. Além' da Primeira
,

Divisão e Terceira Divisão, patro
cinadas pelo Jornal O Correio do

Povo, a Liga Jaraguaense promo
veu a Segunda Divisão, o Cam-

,

.

I

Esporte 21

EDUARDO MONTECINO

Conseguimos
mais estrutura,

parcelros, deixar as'
contas em .dla, além'

,
da aceitação que

,:" foi muito grande.
JERRI [uFT,

, AsseSSOR DA UAF.

"._ ,

Feminino sai
no ano qaevem
Para o ano que vem a,'

Liga Iaraguaense aumenta

rá o número de participan
tes, da'Prirneírona. (de cinco

.para oito) e quer tirardo pa
�el Q Campeona de Fute-

'., ., I ), ,'.:'

(
'i 601 Pemíníiro. A. .culdade
é de encontrar equiPes 'dis
postas a participar da corn
petição, No último levanta
mento feito pela entidade,
cinco clubes estavam 'sendo
sondados, mas á falta de'
eÍ;npoAbi Q mo,ti ara a

não realização do ç;ámpeo
nato. ';Nós ficamos dêven-
do uma competição ferni
nina. Estamos estudando a

possibilidade de fazer um
torneio de (futebol) suíço
para que mais equipes pos
sam participar e para que
não tenha prejuízo para es-

-

ses clubes", antecipa Ierri.

•
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Internacional
chegadepoisde
viagem tranquila
Viagem paraAbu Dhabi durou cerca
'de oito horas amais que o esperado

__c--

ABU OHABI

O' Internacional chegou
ontem por volta das 9h30
(horário de Brasnia) em
Abu Dhabi onde viverá os

dez dias mais importantes
da temporada.

tada pelo Air Bus A-330. Alguns
jogadores dormiram em parte do
voo,enquanto que outros assisti
ram 'aos filmes Invictus e Nas Nu
vens. Jogos eletrônicos também
foram recursos utilizados para
driblar amonotonia.

A
viagerri colorada durou

quase 24,horas (eram
previstas 16h) e quando,
chegaram ao Hotel Ro-

, tana Beach, os jogadores almo

çaram e foram para os quartos
repousar. A única atividade feita
ontem foi um treino físico no fi
nal da tarde.
'Antes de desembarcar em

Abu Dhabi, o Inter fez uma esca

la em Lagos, cidade localizada no ,

, litoral daNigéria, onde O'avião foi
reabastecido e a tripulação subs-

-

tituída. A primeira 'etapa da via

gem, que cruzou o Oceano Atlân

tico, durou cerca de oito horas e

foi absolutamente tranquila. Ne
nhuma turbulência foi enfren-,:

Na chegada, em Abu Dhabí;
a delegação encontrou um sol
bastante forte e a rigidez da se

gurança local. Não foram per
mitidas fotos nem filmagens dos
jogadores desembarcando na pis
ta de pouso. Todos os integrantes _

da delegação foram conduzidos
até um salão nobre, em uma área

contígua ao aeroporto, onde todos
tiveram que passar por um raio-x
antes de embarcarem no ônibus.
,O Internacional volta a treinar

hoje e no sábado, está previsto o

primeiro treinamento coletivo.
DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

Joqadores foram descansar depois de quase 24 horas dentro do avião
"

-

Para 'acostumar com fuso'
Pouco depois' de chegar em Abu Dhabi, encerrando, uma viagem

de mais de 21 horas, o Internacional foi treinar para sentir um pouco
do clima do .Mundíal de Clubes. Às 21h30 desta quinta-feira no horá
rio árabe (15h30 de Brasília), 'o elenco iniciou atívidade.ffsica leve no
-" .

.

'Sultan Bin Zayed Training Site, local onde '0 Inter vai se preparar para
reconquistar o planeta.

.

--, ...

\
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Adversário sai- na tarde de hoje,
Hoje, às 14h (de Brasília) o Internacional co

.nhece o adversário da primeira fase do Mundial
de Clubes. Pachuca, do México, e Mazembe, do
Congo, disputam uma vaga nas semifinais. A par-

, tida,marcará o duelode'duas equipes experientes
na competição. O Pachuca, que disputaseu tercei
ro Mundial, tem um quarto rugar; enquanto que o

Mazembe ficou em sexto em 2009.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO 'DE SANTA CATARINA

,

Tabelionato do Município' e Comarca de Guararnírim - Christa Inge HilleWagner, Interventora
- Rua 28 de Agosto n- 1918, Ed. Nexus - Telefone: (47) 3373-0404 - Horário de Funcionamento: 08h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta
serventia os títulos abaixo relacíonados, ficando os devedores intimados a

partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias
úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de
resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de; em não o fazendo, ser lavra
do e registrado o protesto correspondente. A presente publicação'se deve

Protocolo: 10765 Sacado: ADEMIR DE OLIVEIRA CPF: 698.513.019-49 Cedente: ARNO
FRANCISCO DEREmME CNPJ: 86.727.989/000 Número do Título: 504 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIM DataVencimento: 24/ 1lI2010Valor: 141,00 Liquidação após a intimação:
R$1O,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10288 Sacado: EDMUNDO LUBAWSKlJUNIOR CPF: 040.371.289"00 Cedente:
MARE D'ÁGUA CONFEÇÇOES IlDAME CNPJ: 04.978.253/000 Número do Título: 1249/C
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 101ll/201O Valor: 491,56 Liquidação após a

intimação: R$1O,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15)00
----------------- ...-----------------------""'_-----------------_:..._----------------------------------------

Protocolo: 10686 Sacado: HAIlN METALURGICA UDA ME CNPJ: 01.639.148/000 Ce
dente: AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS GG UDA CNPJ: 72.212.855/000 Número do Título:
353/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA-
,DESCO SÁ. Data Vencimento: 15/11/2010 Valor; 1.425,00 Liquidação após a intimação: #
R$10,40, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 10687 Sacado: HÁlJN MEIALURGI� IlDA ME CNPJ: 01.639.148/000 Ce
dente: AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS GG LIDA CNPJ: 72.212.855/000 Número do Título:
35311 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA
DESCO S.A. Data Vencimento: 16/10/2010 Valor: 1.425,00 Liquidação após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00 _

,
,

Protocolo: 10418 Sacado: ISOLDE KLEMÁNN SEITERCPF: 771.197.209-10 Cedente: RM
COMERCIO E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS IlDA CNPJ: 06.153.403/000 Número do TI
tulo: 2305002 Espécíe: Duplicata de venda.Mercantíí por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/11/2010 Valor: 207,50 Liquidação após a

intimação: R$lo,40,�ondtlção: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00'

Protocolo: 10421 Sacado: JONES'RIBEIRO CPF: 003.603.749-48 Cedente: RM COMERCIO
. ESERVIÇOSAUTO ELETRICOS LTDACNPJ: 06.153.403/000Número doTítulo: 69874001
Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICA
FEDERAL Data Vencimento: 10/1112010 Valor: 78,70 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência:R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 10519 Sacado: L.G.D.INSTAIAÇOES ELETRICAS IlDA CNPJ: 09.623.163/000
Cedente: GASPARZINHO DIsrR:rnUIDORADE MATERIAIS ELErRICCNPJ: 02.042,020/000
Número do Título: 8526-2/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento:

.

15/ll/201O Valor: 358,25 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

p;�����I��-��;;�-s:�d�;-LG.D�-iNsThUço�-�as-��c�r��:�;:i63/;XX;
Cedente: GASPARZINHO DISI'RlBUIDORA DE MATERIAIS ELErRICCNPJ: 02.042.020/000
Número do Título: 9592-1/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRllvI Data Vencimento: -

15/ll/2010 Valor: 484,44 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 31;95, Edital: R$15,00

, Protocolo: 10612 Sacado: L.G.D.INSTAIAÇOES ELETRICAS IlDACNPJ: 09.623.163/000
Cedente: GASPARZINHO DISTRIBUIDORADEMAIER1AIS ELErRICCNPJ: 02.042,020/000
Número do Título: 9250-2/3 Espécie: Duplicáta de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento:
1811l/2010 Valor: 514;87 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 1.0613 Sacado: L.G.D. INSTAIAÇOES ELETRICAS IlDA CNPJ: 09.623.163/000
Cedente: GASPARZINHO DISTRIBUIDORADEMATERIAISELErRICCNPJ: 02.042.020/000
Número do Título: 8740-2/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação i
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento:
18/ll/2010 Valor: 815,05 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00·

'Protocolo: 10710 Sacado: LEONOR FISCHER CPF: 664.797.629-91 Cedente: COOP DE
ECON E CREDlTOMU'I'u0 DOS Número do Título: 24557/4 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento:
22/10/2010 Valor: 588,75 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ ;il,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 10481 Sacado: LIZANDRA BORGES DE CAMPOS CPF: 047.380.099-31 Ceden
te: UNIBANCOUNIAO DEBANCOS BRASILEIROS SACNÍ'J: 33.700.394/000Número do
Título: 26473 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU -

UNIBANCO SA Data Vencimento: 15/1lI201O Valor: 173,00 Liquidação após a intima

ção: R$1O,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 10423 Sacado: LSS METALURGICA LIDA CNPJ: 06.900.691/000 Cedente:
KLEIS MATERWS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 03.556.622/000 Número do Título:
00000000070 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CADffi
ECONOMICA FEDERAL [lata Vencimento: 08/ll/20JO Valor: 799,58 Liquidação após a

intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$.15,00
. .

-�-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 10573 Sacado: LSS METALURGICA LIDA CNPJ: 06.900.691/000 Cedente..
KLEIS MATERWS DE CONSTRUÇÃO IIDA. CNPJ: 03.556.622/000 Número do Título:
00000000077 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 10/ 1lI2010 Valor: 898,63 Liquidação após a

intimação: Jl,$10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95"Edital: R$15,00

Protocolo: 10505 Sacado: MARIA ISOLETE BERRI MORESCO ME CNPJ: 82.890.625/000
Cedente: PARATI S/A CNPJ: 82.945.932/000 Número do Título: 0609033 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 18/ 11/2010Valor: 220,66 Liquidação após a intimação:
&$ IMO, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

'
'

Protocolo: 10728 Sacado: MARIAMADALENAKULUNGM. CPF: 072.31'7,359-93 Ceden
te: CONFECÇOES E CALÇADOS DERETTI LIDA - ME CNPJ: 03.9!5.466/000 Número do
Título: 0006 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU ,

UNIBANCO SA Data Vencimento: 10/1lI2010 Valor: 380,00 Liquidação após a intima

ção: R$lo,40,Condução: R$ 32,99; Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 10701 Sacado: MARIUA LOMBARDI LENZI CPF: 770.467.739-04 Cedente:
MGRB TINTAS LTDA ME CNPJ: 03.492.863/000 Número do Título: 1702/2 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil. por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A.,Data
Vencimento: 08/11/2010Valoi:: 98,30 Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 3J;95, Edital: R$l5,00

Protocolo: 10502 Sacado: NATAIJNO JOSE JAROCINSKl CPF: 026.814.969-00 Cedente:
MEDIBA MECANlCA DIESEL BARBETTA LIDA CNPJ: 05.652.234/000 Número do Títu-

ao fato de a(s) pessoats) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou domicjliadaís) fora da Circunscrição Geográfica da Serven
tia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade-com os arts. 995, 997 c/c
1023, todos do CNCGJ.

lo: 617-01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 09110/2010Valor: 198,00 Liquida
ção após a intimação: R$IÓ,4O, Condução: R$ 70,76, Diligência: R$ 31,92' Edital: R$15,00
--------------'--------.----------------------------------------------------------------------------- ..

---

Protocolo: 10534 Sacado: NELSON KAISER CPF: 600.215.359-49 Cedente: ARNO FRAN
CISCO DEREmME CNPJ: 86.727.989/000 Número do Título: 464 Espécie: Duplicata de

. Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRIM Data Vencimento: 18/11/2010 Valor: 156,50 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$l;i,OO ...

.

Protocolo: 10719 Sacado: OSNILDO LUIZ BECKER E CIA IIDA CNPJ: 05.340.556'/000
Cedente: BANCO COOPERATNO SICREDI SA CNPJ: OLl81.521/000 Número do.Título:
58241-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO S.A. Data Vencimento: 28/1O/2010Valor: 286,78 Liquidação apõs a intima

ção: R$ 10,40, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10720 Sacado: OSNILDO LUIZ BECKER E CIA UDA CNPJ: 05.340.556/000
Cedente: BANCO COOPERATNO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/000 Número do Título:
58241"02 EspécieDuplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA. Data Vencimento: 03/ll/2010Valor: 286,78 Liquidação após a intima

ção: R$lo,40, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 10457 Sacado: REGINALDO SANTOS DE LUCENA CPF: 813.521.821-49 o
dente: 'CIFRA SA - CREDITO, FINANCIAMÉNTO'E INVESTIMECNPJ: 08.030.215/000
Número do Título: 182690002925Espécie: Cédula' de Crédito Bancário Apresentante:
BANCO CIFRA S/A DataVencimento: 21/09/2009Valor: 26.704,80 Liquidação após a intí
mação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10419 Sacado;REINALDO KANZLER CPF: 311.731.449-00 Cedente: RM CO
MERCIO E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS IIDA CNPJ: 06.153.403/000 Número do Títu
lo: 9636002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/11/2010 Valor:,155,00 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Editàl: R$15,00

Protocolo: 10568 Sacado: ROSENEIDETIE SA CPF: 048.188.139-58 Cedente: ULEAN
DRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/000 Número do Título: 476 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SADataVencimento:
15110/201OValor: 590,00 Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 24,14, Di"
ligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10494 Sacado: SANDRA REGINA BOLDUAN CPF: 053.244.189-35 Cedente:
SIlMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000 Número do Título: 19206*003 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO'BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRIM Data Vencimento: 17/'11/2010Valor: 389,47 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 55,93, Diligência: R$ 31;95, Edital; R$15,00

Protocolo: 10422 Sacado: SIDINEI KRAUZEN CPF: 062.761.529-51 Cedente: RM,COMER
CIO E SERVIÇOSAUTO ELETRIÇOSUDA CNPJ: 06.153.403/000 Número.do Título: 1338
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICA
FEDERAL Data Vencimento: 101ll/2010 Valor: 69,00 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 60,53, Diligência: R$ 31,95,�Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10767 Sacado: TACIANA BERTOLDO CPF: 009.706.519-61 Cedente: SECURI
TYTELECOMCOMERCIODEEQUIPAMENTOS ELETCNPJ: 07.478.234/000Número doTí
tulo: 002/04 Espéde: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCODO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIMDataVencimento: 26/ll/2010Valor: 241,00 Liquida
ção após a infimação:R$10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$J,5,00

Protocolo: 10283 Sacado: THIAGO CARVAllIO RODRIGUES PINTO CPF: 217.879.518-80
Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: OLl49.953/000 Número do Título: 131029463
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: RICARDO CLERICI
Data Vencimento: 22/0l/201O Valor: 1.074,40 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,00
----------------------------------------------------_--------------------------------------------------

- '

Protocolo: 10586 Sacado: VIDRAÇARIA SANTOANTONIOME CNPJ: 09.267.767/000 Ce-
,

dente: MAURIGIASS IND E COM DE VIDROS IlDA CNPJ: 01.365.440/000 Número do
Título: 9797-I Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA

.

ECONOMICA FEDERAL Data vencímento: 12/11/2010 Valor: 676:26 Liquidação após á
intimação: R$10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10619 Sacado: VIDRAÇARIA SANTOANTONIO ME CNPJ; 09.267.767/000 Ce
dente: MAURIGlASS IND E COM DE VIDRO$ UDA CNPJ: 01.365.440/000 Número do
Título: 9915-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, Data Vencimento: 17/11/2010 Valor: 219,00 Liquidação após a

intimação: R$ IMO, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31295, Edital: R$15,00

'Protocolo: 10774 Sacado: VIDRAÇARIA SANTO ANTONIO ME CNPJ: 09.267.767/000
6edente: MAURIGIASS IND E COM DE VIDROS TIDA' CNPJ: 01.365.440/000 Número
do Título: 10010-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:

, CAJXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 19/1l/2010Valor: 1.115,13 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, �ondUl;:ão: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95) Edital: R$15,00 .

p;�����i��-�����S���d�:-�r;AA�s��o��oNíoMliCNPj�-�;�;�;:;�;i���-c�:
dente: MAURIGIASS IND E COM DE vIDROS I1DA CNPJ: 01.365.440/000 Número do
Título: 8872-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA·
ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 19111/2010Valor: 349,80 Liquidação após a

intimação: R$1O,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 10776 Sacado: VIDRAÇARIA SANTOANTONIO ME CNPJ: 09.267.767/000 Ce
dente: J\1,AURIGIASS IND E COM DE VIDROS LTDA CNPJ: 01.365.440/000 Número do
Título: 8871-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data V�ncimento: 19/11/2010 Valor: 805,71 Liquidação após a

intimação: R$ IMO, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31;95, Edital: R$ 15,00
,

--------------------------------�-----------------------------------------------------------------------

Protocolo: 10584 Sacado: VIDRAÇARIA SANTO ANTONIO ME CNPJ: 09.267.767/000 Ce
dente: MAURIGIASS IND E COM DE VIDROS LIDA CNPJ: 01.365.440/000 Número do
Título: 8723-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 15/ 11/2010Valor: 1.051,65 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital:,R$15,00

Protocolo: 10576 Sacado: VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUMENTOS FrrN
CIOCNPJ: 08.058.394/000 Cedente: CIZESKl INCORPORADORA ADM. E 1:)MPREENDI
MENTOS ICNP): 79.251.534/000Número doTítulo: 4147/10 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERALDataVencimento:'
16/11/201OValor: 800,00 Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 24.14, Di
ligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

.

------------------------------------------------_------------------------------------------------------

Christá Inge HilleWagner, Interventora

, .
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Mulher grávida
é agredida

Uma mulher grávida, de oito

meses, foi agredida pelo marido,
por volta dameia-noite de ontem .

. O..homem, de 31 anos, agrediu a
. esposa verbalmente, ameaçando
a demorte. Em seguida, ele tentou
bater na mulher, porém, foi im
pedido pelos familiares da vítima,
que moram na casa ao lado. Eles
são moradores da EstradaBananal
do Sul, emGuaramirim. O homem
foi preso em flagrante 'por violên
cia doméstica e familiar contra a

mulher, da LeiMaria da Penha.

·Incêndio assusta escola
. Curto circuito em máquina de lavar pode ter provocado o incidente

tura estiveram no local.
"Foi um grande susto. Ape-

.

sar de o fogo ter atingido ape
nas esse espaço pequeno, nós
ficamos muito, apavorados com a

situação, com medo que as cha
mas atingissem o laboratório de

computadores, que fica acima
.

do depósito", declarou a diretora
ElianeWelk.

.

Os funcionários e a direção'
da Escola Municipal Albano
Kanzler, de Jaraguá,
passaram por um Susto na

tarde de ontem.

-� or volta do meio-dia, um
__

incêndio aconteceu em

um depósito de mate-
riais antigos. A suspeita é

de que tenha ocorrido um curto

circuito em.uma velha máquina
de lavar' roupa. O fogo se alas- No momento do incêndio
trou rapidamente porque havia não havia nenhuma criança na

muitos vidros de óleo de cozinha escola. Os únicos presentes eram

guardados no local. A escola q_r- funcionários e ninguém se fe- '

mazena o óleo para repassar a riu. Os bombeiros levaram cerca
- uma empresa que dá o destino

- de 20 minutos para controlar as

final e correto ao líquido. chamas e gastaram cerca de 500

O fogo ficou apenas no depó- litros de águapara apagar o fogo.
sito. Por pouco 'não atingiu uma Alguns alunos da escola ainda
sala ao lado, onde haviam várias estão tendo aulas de recuperação.
carteiras e cadeiras velhas. Além

.

A diretora garantiu que o ocorrido .'

da máquina de lavar e alguns' não vai afetar a rotina e o ano le-
. objetos inutilizados, o incêndio tivo será encerrado normalmente.

prejudicou a parte elétrica e hi
dráulica da escola. À' tarde, um
perito e �m eletricista da Prefei-

ROTINA MANTIDA
E��lOHPE.CENI

Usuário é pego com
. drogas e liberado
Durante uma abordagem po

licial a' um grupo de adolescen
tes atrás do Terminal Urbano, no
Centro de Jaraguá do Sul, a Polícia
Militar encontrou drogas com um

homem de 20 anos. Ele possuía '

dois gramas de crack e mais uma"

pequena quantidade demaconha.
O usuário foi liberado após com

prometer que comparecerá no Jui-·
zadoEspecial Criminal: As drogas
foram recolhidas pela PM.

• Débora Kellner
.

deborak@ocorreiodopovo.com.br Diretora ElianeWelk conta que hóuve apenas danos materiais

Vídeo locadora é assaltada, em'
Schroeder e bandido leva R$ 80

trando na locadora, o que fe�, o assaltante
fugir rapidamente. "Acho que foi por isso

que ele não quis entrar atrás do balcão e

nem tentou roubar mais nada. Como ti
nha muita gente ali na rua ele quis correr
rápido para não ser pego", afirmou..

A Polícia Militar realizou rondas, na re

gião, mas nenhum suspeito foi encontrado.
As câmeras de segurança da vídeo locado
ra não gravaram o momento do assalto.

Depois do ocorrido, os donos do estabele
cimento vão investir em mais algumas câ
meras, para aumentar a segurança do local.

.

A vídeo locadora Vídeo Mania, de
Schroeder, foi assaltada na noite de quarta
feira. Por volta das 19 horas, dois homens
de moto pararam em frente ao local. Um
dos bandidos entrou no estabelecimento
de capacete e anunciou o assalto çom um

, revólver. Havia três clientes e duas funcio
nárias nomomento da abordagem.

,

De acordo com a vendedora Andres
sa Castellari, de 16 anos, o homem pediu
todo o dinheiro que estava no caixa. Elas

entregaram cerca de R$ 80 reais ao bandi-
.

do. Nessemomento, um cliente estava en-

o CORnEIO no ,'OVO

No momento do assalto, havia três clientes e mais duas vendedoras no local
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Cinto de segurança pode salvar vidas.
.
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Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. Líder de vendas da região.
, '

BANCO VOlKSWAGEN

•

"Condiçêo exclusiva
,

'

para financiamento
,

B�nco Volkswagen ,',

*
,-

, '"

Aqui você' .

não perde.n
#

io!
Traga sua pro sta.

Antes .de comprar ·

compare

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confíonco

Notebook Acer 4551-4315

Processador Turion II 2.3 Ghz
Memória 3 GB

_; ,,\
�'. -�".' HD 320 GB ",:,;;' !.>

,:.! :

Tela 14" LED '�,'

Vídeo ATI Radeon 256 Dedicada
. Gravador OVD

Notetlook Sony EA24FM/B

Processador Core i3 2.26 Ghz
.

Memória 4G B
HD 500 GB
Tela 14". LED

. Leitor Blu Ray
HOMI. �
Web Cam
Windows 7 Home Prerniurn

Windows 7. Home Premium R$ 1.-750,OO.à vista ou em 1+9
sem juros de.R$175,OO (cheque)

Notebook Acer 5741-6823

Processador Core i5 2.26 Ghz
Memória 4 GB
HD'SOO GB

.

Tela 15.6" LED
'leclado Numérico Lateral
Vídeo Intel 128 Dedicada

"

Web.Cam,
Bateria 6 Células

j. ... " "

R$ 3.190,00 à vista
ou em 1+9 sem juros de R$ 319,00
(cheque)

,

Notebook Acer E-Machines E627-5555

Processador Athlon 1.6 Ghz
_

. Memória 2 GB
HO 250 GB·
Tela 15.6-
Gravador OVO

r Leitor de cartão
, Teclado 'Numérico Lateral

',. '

(/) Windows 7 Horne Premium
c::
Q)
Cl

i. RS 2.390,00 à vista

Ofertas válidas para paqamento com cheque �e suíeíto à consulta e aprovação de crédito

.
.

-R$ 1.499,00 à vista
ouemt+ã de R$ 149,O� (cheque)

-

••
. CO SULTE-NOS

f

PR· DUIRAS FORMAS·
DE PAGAMENTO!

. .

Horário de funcionamento:
De;Segunda à Sexta das .

8h30 às 12hOO e das 13h30 às 18h30
Aos sábados das 8h30 às 12h30

" j. I" ,

Notebooks
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