
BBB do trânsito
Três novas câmeras estão sendo

instaladas nas principais vias da cidade
para facilitar a identificação d�.Yeíc�º[=-_.-�·.. -

furtados e em con4içãójiregWãí-:-�----�-
-

- �pági�à 11--.
.�.

ENTRE O COSTUME E A CONSCIÊNCIA
Apesar das campanhas, o uso de sacolas retornáveis ainda é tímido na maioria das cidades do país. Alguns
municípios, inclusive, decidiram proibir a utilização das sacolas plásticas por lei para que a população

deixe o costume de lado e passe a agir com mais consciência ecológica. Em Jaraguá do Sul, a maior rede de
supermercados tem tido dificuldade para introduzir o novo padrão aos consumidores, enquanto isso, gasta
RS 30 mil por mês na compra dos sacos tradicionais, o que significa 750 mil unidades circulando pelas ruas.

. "

GERENTE DE TRANSITOCONDENA
REPOSICIONAMENTO DAPONTE DO·RAU

, . I

. .... FABIAN L.EMOS • Página 5 , •• I f I

blush!
A revista da mulher inteligente! /

Novo edital sem
data de abertura
Suspensão da concorrência
para obras de duplicação
da BR-280 podem atrasar
todo cronograma mais
uma vez. Página 10

Zona azul está
na pauta de hOje
Projeto de lei que prevê a

criação do estacionamento
rotativo será votado pelos
vereadores. Página 4

FAMEG

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 História o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 16 de dezembro de 2010

História do Esporte \

JoséAu

. Uma confraria

Intinerante,
que se reúne sempre aos sábados forma um grupo eclético,

são torcedores do: Fluminense, Vasco, Corinthians e até do Flamengo;
têm opiniões políticas para todos os gostos, comentam sobre: política,
futebol, economia, jurisprudência, pescaria, mulheres bonitas e por aí.

Não sei o porquê,mas se autodenomina ou é denominado de: café pensan
te m. Dia desses, o confrade Curt mostrou-me uma foto antiga e pergun
tou: conheces estes dois? - O das pernas tortas não deixa dúvidas: é o Mané
Garrinha, mas, o outro... É oAnjinho, elucida o Dôla. Com cara de incrédulo
o Zéca Klitzke me questiona, você não conhece o Anjinho? Não conheço!
E provocando como naquele programa humorístico de sábado à noite na
1V plim-plim, Zéca dirigiu-se aos frequentadores do bar: vocês conhecem
o Anjinho? Todos levantaram amão com sinal de positivo. O Günther tem
certeza que sou o único jaraguaense que não conhece o famosoAnjinho. O
Alemão e o Peronme deram uma dica: é irmão do saudoso Bentica.

Álvaro Bento de Souza (Anjinho)
",

Jaraguaense nascido em 8 de março de 1941. É filho de José
Bentoe�aura Co,rde�o de SO'l}�a. Tem cinco irmãos;Antônio (Ben-
,tida)" ZiJjaa,.itêfle,:'��ie�inJjâ:é'M�aital CôinplétOtl set,l�'estúd6

,

Grupo Escolar Abdon Batista. Muito cedo começou a trabalhar e,
ajudarnas despesas da casa.

Garrincha na visão de Vinicius de Moraes

Primeiro emprego
Aos 12 anos, Anjinho conquistou seu primeiro emprego: agenciador

do Hotel Rex na Estação Ferroviária de Jaraguá do Sul. Nas décadas de
40, 50 e 60, o trem de passageiros possibilitava a viagem entre Iaraguá do
Sul e os grandes centros, como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, os
vagões eram equipados com requinte. Além de uma viagem confortável,
com paisagens maravilhosas, eram servidas refeições cujo cardápio fazia
inveja aos melhores restaurantes. Jaraguá era parada obrigatória e pon
to de pernoite. A rede hoteleira dispunha de instalações para todos os

gostos e bolsos. Hotéisdisponíveis: Rex, Central, Becker, Brasil, Cruzeiro
e outros mais populares. A Estação Ferroviária e o Bar Catarinense fervi
lhavam no epicentro das atenções, dos debates, das notícias, dos encon
tros e dos desencontros. Anjinho, com uma placa nas mãos gritava ao

desembarque dos passageiros: Hotel Rex, Hotel Rex, o mais confortável,
oferece banho com chuveiro elétrico e quartos de primeira classe.

Aos 18 anos

FamOia
Anjinho é casado com Elir Te

rezinha Stengler, tem três filhos:
Álvaro, Alvanice e Patrícia; seis ne
tos e um bisneto. Vive feliz e está
de bem com a vida.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

usto Ca lioni

,

Os irmãos Bento de Souza - da esq.p/direita: Zilda,
Irene, Bentica, Terezinha, Anjinho e Miraita.

Vivendo entre
celebridades

Na Cidade Maravilhosa, Anji
nho foimorarno largo de São Fran
cisco, no mesmo edifício em que
moravam Garrincha e Elza Soares. '

Ficaram amigos. Curtiam a noite e

jogavam pelada na areia da praia.
Anjinho chegou a assistir apresenta
ções de Elza Soares naboate Som de
Cristal, a convite de Mané. Na noite
carioca, mais precisamente nos ba
res da Praça Mauá, Anjinho desfru
tou da companhia não apenas de
Garrincha,mas demuitos jogadores
de futebol, entre eles, Didi, Quaren
tinha e até, vez por outra aparecia
por lá o Mengálvío do Santos FC.
Elza Soares, sempre atenta, contro
lava para que Garrincha não se ex-

'

cedesse nabebida.

':.1 ',JlujeitQ SimlQles ;,d,e:�,�,el: .:
•• '.... n. Gariinc' a'; afiança Anjinho, era. uma pe�soa muito

simples, amigo de todo mundo, ricos ou pobres e ao contrá
rio dq q�e muit�gente pensa, Mané não era nada bobo, ao
,cO)Jtt:áWiQ', ��ãsim.:�'�'rnuito'ihteligente,espontâneo" ..�"contatlor'
de causas. Contava episódios vividos nas'viagens pelos quatro
cantos do planeta feitas com o Botafogo e com a Seleção Bra
sileira.Divertia-secom as histórias que contavam a seu respeí
to. Garrfncha era Jiúmildade, nunca ingênuo.

Elza Soares e Mané Garrincha na

boate Som de Cristal

Árbitro e peladeiro
Nas peladas de praia organiza

das pelo Mané Garrincha, Anjinho
sempre era convidado para atuar

de árbitro. Quando o time do Gar
rincha estava folgado no placar
com uns dez gols de diferença, o
jaraguaense era escalado para jo
gar de beque. Nunca fez feio, não
era um primor em técnica e difi
cilmente saia jogando, em caso de

perigo mandava a bola pra bem

longe, no meio do mar.

Anjinho e Mané Garrincha -

no Rio de Janeiro

Representante
comercial e sacoleiroIngressou naTransportadoraAndorinha, empresa de ônibus que

fazia as linhas: Jaraguá/Blumenau/Joinville/Schroeder. Com a aqui- Anjinho durante dez anos se estabeleceu no ramo de representaçãosição da Transportadora Andorinha pela Auto Viação Catarinense, Cartão com sele comemorativo comercial: vendia a coleção Delta Larousse (15 tomos). No período 1989
Anjinho foi transferido para a agência de Biumenau. Depois uma da conquista do bicampeonato a 1994, tornou-se sacoleiro, viajava semanalmente ao Paraguai, de onde
nova transferência, agora para aGlobetur no Rio de Janeiro (64/65). mundial 58/62, autografado trazia encomendas para Iaraguá e região. Atualmente administra o estacio-

H * ,. •• • •• h H • ao ••....por .todos.os bkampeões ......•.namento-de veículos junto ao Restaarante Manno's, no centro da cidade.

NO TEMPO EM QUE O "ANJINHO" BATIA BOLA COM "MANÉ GARRINCHA"
FOTOS DIVULGAÇAO
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DurvalMarcatto, Romeo Piazera VictorDanich, OAB deJaraguá
presidente da Adjs Júnior, advogado sociólogo doSul

Da esperança à realidade

Se somarmos

HenriqueMeirelles
e Simonsem, vemos
coincidências na

permanência dos
desafios a serem

vencidos.

Para
analisar os principais problemas e delinear

as perspectivas de desenvolvimento para um

Brasil2011, e um pouco além, o ponto de par
tida da análise seriam as projeções existentes

de fóruns internacionais e nacionais, mas como não

temos espaços para análises mais aprofundadas, me
lhor seria que indiquemos os desafios que nos estão

reservados. Segundo apresentação feita neste mês,
Henrique Meirelles, atual.presidente do Banco Cen

tral, falando sobre Risco Brasil, observa que nas dé

cadas de 80 e 90, tivemos sucessivas crises e planos
econômicos, mudanças de regime monetário, plane
jamento de longo prazo prejudicado.

Na última década obtivemos a esta

bilidade econômica e apossibilidade de
fazer planejamento de longo prazo. Mas
fundamentalmente, ressalta os desa
fios de longo prazo como: aumento do
nível de poupança / investimento; ele

vação da produtividade da economia;
nível de poupança doméstica; qua
lidade de despesas públicas; taxa de
investimento e infraestrutura; revisão
e simplificação do sistema tributário;
ambiente legal mais favorável a negó
cios e incentivos para investimentos de longo prazo.
Se olharmos pelo retrovisor, observaremos que con

seguimos vencermuitos desafios, eliminando o risco
de ficar no círculo vicioso da pobreza relativa, alçan
do milhões de pessoas aum nível de consumo de classe

média,mas temosmuito aindapor fazer.
Mario Henrique Simonsen, em 1969, em seu livro

"Brasil 2001", já dizia que para escapar desse círculo

vicioso, cinco grandes problemas deveriam ser resolvi
dos: primeiro, o fortalecimento da poupança, propon
do, principalmente, perder a tolerância com o desper
dício no setor público; segundo grande problema era

o do treinamento de recursos humanos, pois estudos

já demonstravam que a educação e o progresso tecno

lógico contribuem para o desenvolvimento em escala
mais importante até que a acumulação física de capital;
o terceiro problema era o da explosão demográfica, que
deveria ser contida; um quarto problema básico era o

da expansão das exportações; o quinto grande proble
ma era o da racionalidade econômica e administrativa.

Se somarmos Henrique Meirelles e Simonsem,

vemos coincidências na permanência dos desafios a

serem vencidos. Na mesma trilha, transcrevemos al

guns aspectos do ·discurso de Alexandre A. Tombini na
sabatina no dia 7 de dezembro na Comissão deAssun
tos Econômicos do Senado Federal para aprovação da
sua indicação à presidência do Banco Central. Citou na
oportunidade: "A estabilidade do poder de compra da
nossa moeda - o Real- é uma conquista da sociedade
brasileira, e sua manutenção um desafio permanente,
cuja responsabilidade recai sobre todo o governo, mas,
principalmente, sobre o Banco Central. O objetivo.prí
mordial da política monetária é manter a inflação em

nível baixo e estável; a previsibilidade
de que a inflação permanecerá em um

nível baixo e estável é também, con
sequentemente, condição necessária
para o crescimento sustentável; o obje
tivo definido pelo governo, por meio do
Conselho Monetário Nacional, de meta
de inflação medida pelo IPCA de 4,5%
para os próximos dois anos. Nesse sen

tido tenho convicção plena de que (a)
a políticamonetária focada no controle
da inflação, (b) a regulação prudencial
rigorosa e a supervisão de qualidade das

instituições financeiras e (c) a busca incansável por um
sistema financeiro eficiente, competitivo e inclusivo
contribuíram de forma efetiva, não só para o bom de

sempenho da economia brasileira durante a crise, mas

principalmente para a melhoria das condições de vida
da sociedade brasileira; o nosso regime de câmbio flu
tuante tem cumprido bem o seupapel de absorver cho
ques externos". Estamos a caminho de continuarmos

com o atual crescimento e desenvolvimento no país,
pois as metas são claras e os desafios estão postos, po
rém, de tudo isso, para termos um futuro 2011 e adiante

com dignidade, faço minhas as palavras de Fernando

Henrique Cardoso (1996), quando disse que "só alcan

çaremos um Estado melhor com mais educação, 1!le
lhoria da produtívídade de seu "capital humano" e um
grande salto tecnológico através do casamento da pro
dução, universidade e sociedade, em uma atmosfera

de liberdade que conduza a inovação organizacional e
tecnológica. Queres ver o futuro, observe tudo isso, caso
estejas vendo o contrário, saberás que continuaremos a
serum país das esperanças.

"

"
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IMAGEM DO DIA

Idosos
se confraternizaram no Parque Municipal de

Eventos, celebrando o Natal e o encerramento das
atividades dos grupos de idosos. O evento contou

com o grupo vocal e instrumental de crianças dos Cras,
coral da terceira idade, encenação de presépio vivo,
pregação ecumênica, café especial e baile.

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

* telefone (* não serão publicados).

DECLARAÇÃO ,

WALDIR LEMKE ,
CPF: 351.353.289-04, comunica que requereu junto A FUJAMA - FUNDA

çÃO JARAGUAENSE DE MEIO AMBIENTE, LAP / LAI PARA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO

WALDIR LEMKE COM INSTALAÇÕES PREVISTAS À RUA 1.074 - EURICO DUWE - BAIRRO

RIO DA LUZ - SC - JARAGUÀ DO SUL. Jaraguá do Sul, 17 de dezembro de 2.010.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca

de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que EMPREENDI

MENTOS IMOBILIÁRIOS MARCATTO LTDA, CNPJ sob n° 82.902.586/0001-

44, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n01179, nesta

cidade, requer com base no art, 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DES

MEMBRAMENTO, situado nas Ruas 8-João Januario Ayroso e 273- Horacio

Pradi, Bairro Jaragua Esquerdo, perímetro urbano de Jaragua d sul/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, con
forme Certidão n° 243/2010, expedida em 09.08.2010, assinando como respon
sável técnico o arquiteto e Urbanista Rodrigo Piazera, CREA n° 82117-2, ART.
n° 3778769-3. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total

de 5.846,00 m2 , sendo constituído de 1 (uma)parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da

data da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.

Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 09 DE DEZEMBRO DE 2010

AOFICIALA

14"tJcp: w'(iIl IuM. I,tn ."HI"I�I,

Orquestra tem últimas
apresentações do ano
A Orquestra Filarmônica Scar Iaraguá

do Sul realiza amanhã e sábado as últimas

apresentações do ano. O espetáculo Mú

sica de Natal pode ser visto na sexta-feira,
dia 17, no espaço Encontro de Natal, em.
Guaramirim, às 20h. No sábado, as apre
sentações acontecem às 11h no Lar das

Flores, às 16h no Shopping Breithaupt e
às 20h na Igreja Luterana do bairro Oxford
em São Bento do Sul. A entrada é franca.

Informações no site www.fjds.com.br.

GUtTURt\,

Cinema e teatro

hoje no Gats
o Cine Clube Teatro Gats, promovido

pela ação Cine Mais Cultura iniciativa do
Ministério da Cultura, oferece cinema gra
tuito na sede do Grupo Gats todas as quin
tas- feiras às 20h. Hoje será a última sessão

do ano, uma noite em homenagem à Cul
tura Afro. .Num misto de cinema e teatro, o

.,

público poderá assistir ao curta metragem
"Maré Capoeira", além de um espetáculo
em parceria com o Moconevi (Movimento
de ConsciênciaNegra doVale do Itapocu).

E'f�, !
'"

PUC-PR e Unerj
oferecem curso

r�U�UGrp�O
Férias coletivas
na Prefeitura

Em parceria com a PUC-PR, a Unerj
oferece a partir de março de 2011 um cur

so de extensão voltado aos profissionais
da área de informática e demais interes
sados em conhecer o novo currículo do
sistema Cisco, programa global que com
bina ensino on-line e atividades assistidas

por instrutores a fim de capacitar os alu
nos com os conhecimentos tecnológicos
da internet. Informações pelos telefones

(41) 3271-2191 e (47) 3275-8219.

A Prefeitura de Iaraguá do Sul informa

que será ponto facultativo nos órgãos pú
blicos municipais no período de 24 a 31

de dezembro. As férias coletivas para a

maioria dos servidores municipais acon

tecem de 3 a 22 de janeiro de 2011. Du

rante os períodos de ponto facultativo e

férias coletivas, funcionarão os serviços
essenciais das secretarias, autarquias e

fundações municipais, com sistema de

plantão para atendimento.
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Feltrin defende a manutenção dos convênios com o futsal, mesmo sem o

I'

REPASSE DE VERBAS

R$ 350 l11iI do
PoderPúblico
para o futsal
Fundação de Esportes quer novo
convênio para o salonismo
JARAGUÁ DO SUL f' Um dos propositores do con- ,

vênio, o presidente da FME, Már
cio Feltrin, explica que os recur

sos deverão ser utilizados na

associação para pagamento de

despesas referentes aos meses

de novembro e dezembro des-
te ano, nas categorias Sub 20 e

Juvenil, além de fomentar o es

porte em 2011.

Superado um capítulo
vitorioso da história
esportiva da cidade no

futsal, a Prefeitura está

disposta amanter
o time em atividade a

partir no ano que vem.
Mensagem do Executivo

fala em apoio ao
time de futsal no

Campeonato Estadual
e na Taça Brasil.

Um projeto de- lei protoco
lado, esta semana na Câmara,
em regime de urgência, prevê
um novo convênio entre a FME

(Fundação Municipal de Espor
tes) e a Associação Amigos do

Esporte Amador de Iaraguá, en
tidade gestora do futsal e antiga
detentora da vaga na Liga Nacio
nal do esporte.

De acordo com a proposta, a
FME liberaria R$ 350 mil para a

entidade, com o pagamento em

uma parcela até o final de 2010.

Amensagem do gabinete da pre
feita, anexa ao projeto, afirma

que a transferência de recursos

tem o objetivo de "viabilizar a

representação do Município de

Iaraguá do Sul junto ao Campeo
naJP"Bs.tadual e a Taça Brasil".

O líder do governo, Adernar
Possamai (DEM), também defen
de o convênio. Para ele, o futsal
deve ser incentivado, desde as

categorias de base, independen
temente do fim do patrocínio ao

time profissional. "A formação de
novos jogadores, os benefícios do

esporte para a comunidade, isso
tem que continuar. O time pode
ficar de fora da Liga Nacional em
2011, mas pode voltar forte em ou

tro ano", comenta.

• Giovanni Ramos
giovanni@o.Gor.reiQdOjlovo.com.br ..

a ",

lia" Petry (PSB), fI. proposta
'pode ir ao 'plenário' apenas
na primeira sessão de 2011,
o que impediria a liberação
dos recursos neste ano. Na
tália ainda não sabe quando
a proposta entra na pauta,
mas reconhece que o tempo
é escasso; ''As comissões re
ceberam agora o documen
to para avaliação, e nós só
temos duas sessões antes do

.

recesso", �fir.rna.
EQUARDO MONTECINO'

Natália acha difícil
a votação esté ano

Estacionamento rotativo
..

está na pauta de hoje
O projeto de lei queprevê a regu

lamentação do sistema de estacio
namento rotativo nas ruas centrais
da cidade está na pauta e deve ir a

plenário para votação hoje à noite,
naCâmara deVereadores de Jaraguá
do Sul. Se for aprovado, a Prefeitura
poderá abrirum edital para conces
são do serviço à iniciativa privada,A
expectativa é que o estacionamento
comece a ser cobrado até o final do

primeiro semestre de 2011. O valor
dahora seria de R$ 1,50.

Para tirar dúvidas sobre a

proposta, o secretário de Admi

nistração, Olívio Beltrão Junior,
participou de uma reunião na

Camara terça-feira, quando foi
questionado por entidades e as

sociações de moradores.
O projeto ganhou o apoio do

presidente da CDL, Wanderlei
Pasold e foi questionado pelo
presidente da Ujam (União Ja
raguaense das Associações de
Moradores), Agostinho Zimmer
mann, que defendeu uma audi
ência pública e um estudo técni
co antes da aplicação da ideia.

Por sugestão de Jean Leutprecht
(pC do B), o edital que a Prefeitura
pretende abrirem 2011-foi eritregue,
ontem à tarde, "para apreçíaçãq dos
vereadores antes da votaç�(j. '�-::

Vereador Jean sugeriu e a Prefeitura enviou o edital antes da votação

Oposição deverá votar
-

.

contra o convênio da FME·
A proposta de convênio en

tre a FME (Fundação Munici

pal de Esportes) e aAssociação
Amigos do Esporte Amador
mal entrou na Câmara e já está
sendo, contestada pela oposi
'ção.A bancada do PT foi a pri
meira a se manifestar contrária
à ideia, e já promete votar con
tra no plenário.

Para o vereador Justino daLuz
(PT), os R$ 350 mil a serem libe
rados pelo convênio poderiam
beneficiar o esporte da cidade de
outras formas. "Com essa verba,

a Prefeitura poderia recuperar 10
áreas de lazer e construir cinco
novas. Bairros como rnla da Fi

gueira, Estrada Nova e Santo An
tônio não possuem essas áreas,

o último até tinha, mas o terreno
será usado para a construção de
uma escola", afirma.

Justino cita ainda, a reforma
do Ginásio Arthur Muller e na

pista de atletismo, propostas
que estão nos planos da Pre

feitura e que poderiam receber

parte da verba a ser destinada
ao convênio. Já o vereador Jean
Leutprecht (PC do B), que foi

presidente da FME na adminis

tração anterior, prefere aguardar
para comentar o assunto.

"Eu mal recebi o projeto e

ainda estou analisando o Esta

cionamento Rotativo. Vou es

tudar com calma a proposta de
convênio antes de tomar uma

posição", declara.

-

Contabilidade
Consultoria Empresarial
I;��-

C�{�'1Cía
Cra-ójbuídMe

www.gomz.oom.br

(47136714141
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Reserva de mercado
Senador eleito Paulo Bauer

já comunicou ao triunvirato

(João Paulo Kleinübing, João
Matos eDalírio Beber) que está
mapeando a nova geografia
partidária das Secretarias

Regionais: quer ele indicar o
novo secretário regional, e para
o seu partido, o PSDB.
Conforme a coluna antecipou
na edição de sábado, a divisão
do bolo já está pronta: 14
SDR's para o PMDB, 10 para o

PSDB e 10 ao DEM, uma para
o PPS e outra para o PTB.
A primeira conversa do trio
ocorreu na terça-feira à

tarde. Ontem, houve nova
rodada mas a previsão de um
demista gabaritado é de que as

negociações podem adentrar
2011.Já há quem lembre que
Luiz Henrique, na transição
para o segundo mandato,
só nomeou os regionais
em fevereiro de 2007.

Algo semelhante pode
acontecer agora.
Em tempo: a cúpula da
tríplice já identificou as duas

regionais onde a briga é mais

complicada, tipo de foice
no escuro. Iaraguá do Sul e
Ibirama.

Ponte em 2011?
oprojeto de reposicionamento da Ponte do Rau, cujo
regjIIle de tn:gência foi retirado pelaPrefeitura, não será
votado este ano pela Câmara de Iaraguã, O processo é

penneado de dúvidas, inclusive de integrantes da própria
ttdministraçãomunícípal..A coluna teve acesso ao ofício
0002/2010/0t da Gerência deTrânsito e 'Iransportes da
Secretaria dePlanejamento, endereçado aoMinistério
Público em resposta aquestionamentos do MP. Subscrito
pelo gerente JoséAntônio Schmítt, o documento é revelador.

Gambiarra
Logo de cara, no item l.1,

. Schmitt assinala: "A ligação
prevista no Plano Diretor previu
a necessidade de abertura de
novas vias, e a proposta atual do
Executivo Municipal, considera
o aproveitamento das vias
existentes, classificadas pelo
Plano Diretor como vias locais."
No item l.3, o gerente pontua,
referindo-se à RuaAnna Enke (a
do reposicionamento): "Com tais
dimensões ('apenas 9,80 m de

largura e poucos 1,80 de calçada'),
segundo o Plano Diretor e omapa
de hierarquia do sistema viário,

.

são vias locais (Art. 48, IV), cuja
função é suprir ou captar o tráfego

.

. das coletoras, propiciando acesso
.

a áreas restritas ou de caráter
residencial (Art. 47, IV) e nunca
servir de ligação entre bairros,
pois não atendem ao gabarito
mínimo para a função das vias

que se deseja construir."

Dúvida

Subversão
E segue o documento. No tópico
IA, consta: "Obra dessa espécie,
se instalada em vias de gabarito
inadequado, subverte o Plano

Diretor, podendo 'acarretar
responsabilidade administrativa
e civil dos agentes públicos." E,
no l.5: "Obra como uma ponte
(via estrutural ou coletora) a
desembocar em vias locais
(como no caso) não seria
obra subdimensionada?
Obra que em nada colabora
com a ordenação da cidade
e compromete o índice de
desenvolvimento humano do

município, contradizendo a

apresentação e considerações
do novo Plano Diretor." Donde
se conclui que fez muito bem
a prefeita Cecília Konell em
retirar o regime de urgência
e a presidente Natália Petry
em não pautar a matéria para
votação este ano.

Em abril deste ano, os vereadores Amarildo Sarti e Isair "Dica"
Maser fizeram um pedido de informações, para saber em que pé
estava a prestação de contas da Associação Amigos do Esporte
Amador junto à Prefeitura. De lá pra cá, os dois saíram da

oposição e abrigaram-se na situação.

,

)

Mediação
A eleição do petista João Gottardi para a Câmara de Corupá é
sintomático. O acordo teve a mediação do ex-deputado Dionei
da Silva, que articulou a virada em conjunto com o prefeito Luiz
Carlos Tamanini. Um representante de peso do PT e um do PMDB
afinando sua atuação, que já remonta à campanha deste ano.

. ,

•

O vereador Jaime
Negherbon (PMD}3) deve.
assumir a presidência
da Câmara em2011. O
Executivo ainda tenta

emplacar o nome do
dissidente do G8, Isair
"Dica" Maser (PR), mas
já tem gente dentro da
Prefeitura jogando a toalha.
Também existem defensores

,evi.das
'O editaldaZonaAzul,
documento sem 'O qual 'O
pl"oj'eto de estacionamento
rotativo não iria àvotação
hoje, chegou a passearem
Florianópolis, ontem.Mas
um esforço titânico, que
reuniu até vereadores de.
oposição e aCDL, fez com
queo documento chegasse

. àCâmaraàs 15h30min..

Senão houverpedidos
devistas,amatériadeve
seraprovada na sessão
ordináriadanoite.

MEDALHA
O ex-combatente da segunda
guerra mundial e presidente da
Associação Nacional dosVeteranos
da ForçaExpedicionária Brasileira

.

(FEB), Ancelmo Bertoldi (foto),
entregou, ontem, amedalha dos
Combatentes da Europa à prefeita
Cecília Konell. A visita foi um gesto
de agradecimento pelo apoio que
amunicipalidade concedeu ao 22°
Encontro Nacional dosVeteranos
da FEB.A honraria entregue à
Cecília foi deixada pelo prefeito de
Montese (Itália), Luciano Mazza,
que participou do recente evento
em Jaraguá do Sul.

PINGA-FOGO
HUMOR • "Quem aqui não
teve uma namoradinha que
precisou abortar." Sérgio
Cabral, governador do Rio
de Janeiro, ao defender a

descriminalização do aborto.

CONFIRMAçÃO • Hoje, a partir

das 20h, os eleitos por SC serão

diplomados pelo IRE. Carlos
Chiodini representa oVale.

PROJEÇÃO •Vereador Loli
Demathê diz que a eleição à
Câmara pode srnpreender:
11 a O para Jaime Negherbon.
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CHARGE

OOLErrOR

Natal e consumo
de embalagens

Daqui
a alguns dias já é

Natal. Ruas, prédios e

casas já estão no clima
natalino. São pisca - pis

cas, árvores, fitas, ceias, amigos
secretos e presentes. E muitas

embalagens! Você

já parou para pen-
,

sar no número de

embalagens que
você vai descartar
só nesse período?

Sacolas e sacos,

caixas, papéis de

presentes, latas e

garrafas. É uma in
finidade de emba-

shopping e compra os presentes
da sua lista. Cada loja embala o

produto para presente e ainda
oferece uma sacola para carregá
lo. A sugestão aqui é economi
zar nas sacolas já que elas, neste

caso, servem ape
nas para o trans

porte dos pacotes.
Tente colocar o

máximo possível de
itens em cada saco

la. Depois você vai
ao supermercado
para comprar os

artigos para a ceia
de Natal e para o

Réveillon. Lá se vão

"
Pratique o consumo

consciente,
descarte e destine
as embalagens
adequadamente
e passe essa ideia

adiante!

"
lagens e recipientes
que vão parar nos lixos residen
ciais e comerciais. A maioria de
les não passará pela mão de um
reciclador e tudo vai acabar em

algum lixão a céu aberto (o que é
um grande 'desperdício).

Com cada vez mais informa

ções divulgadas a respeito do
consumo consciente e sobre a

necessidade dessa prática, de
vemos usar o bom senso no con

sumo e descarte de embalagens.
Nesse período, o número de em

balagens dobra e, a maioria delas,
não terá a destinação correta. Para
contribuir é fácil e não custa nada!

Para começar, você vai ao

muitos sacos e sacolas, garrafas
de água, garrafas de bebidas e

latinhas de alumínio. Lembre
de, após o consumo, levar todas
essas embalagens recicláveis a

um posto de coleta ou doar a

um reciclador.
São essas pequenas atitu

des que fazem toda a' diferença.
Pratique o consumo consciente,
descarte e destine as embalagens
adequadamente e passe essa

ideia adiante!

Eduardo Van Roost, empresário
e diretor da RESBrasil, empresa
especializada em embalagens

naturalmente degradáveis

bém. Quando a inflação de alimentos sobe,
parte maior da renda fica comprometida com

a compra de supermercado.
Claro que o Brasil não vive uma crise de cré

dito, porém o mercado já emite sinais claros de
que há um certo risco que pre
cisa ser controlado. O governo
que assume em menos de 15
dias precisa agir com cautela e

ao mesmo tempo com rapidez.
Sem o discurso inconsequente

,

de prosperidade e segurança.
Já em janeiro o Banco Central
deve aumentar os juros, fa
zendo com que o crédito seja
uma operação ainda mais ar

riscada. Além do mais, todas as perspectivas
mostram que 2011 não será um ano tão prós
pero quanto 2010, e isso com muita gente tendo
contas atrasadas a pagar.

EorrORIAL

Cautela

DOLErfOR

Ano velho; ano bom!
Ano Novo, novos sonhos!

que ainda é possível a você fazer".
E que tal a hora de parar um pouquinho e

refazer os planos, colocar no papel sonhos que
desejamos conseguir e também reconsiderar os

equívocos que realizamos para retomarmos o

caminho para uma vida cada vez mais feliz.
O ano que está por vir traz 365 novos dias de

oportunidades para dizermos
sim à vida, e escolhermos ser

felizes. E devemos lembrar que
cada minuto que vivemos é úni
co, pois, é em cada minuto que
dividiremos alegrias e tristezas
com as pessoas que fazem parte
da nossa vida, cada um de uma
forma única.

Neste Ano Novo é tempo de
renascermos e de buscarmos
novos sonhos, pois, a vida vale
a pena ser vivida quando temos

sonhos, e os sonhos são a força
. propulsora para qualquer pes

soa. Um pensador romano Cícero tem uma frase

que diz assim: "Não há nada que não se consiga
com a força de vontade, a bondade e; principal
mente, com o amor." Que o Ano que está por vir,
desejo que todos tenhamos força de vontade, bon
dade e amor para conseguirmos realizar nossos
sonhos e cada dia que vivermos saibamos parti
lhar a paz e o amor com nossos familiares, amigos
e as pessoas que fazem parte de nossa vida.

"

"

o ano que está

por vir traz 365
novos dias de

oportunidades
para dizermos
sim à vida, e

escolhermos ser
felizes.

H
á sete meses a inadimplência vem

registrando significativos aumentos

no Brasil. Em novembro, o indicador
subiu 23% em relação ao mesmo mês

do ano passado. E 2010 é um ano bom, em
que as famílias aumentaram

a renda, o salário, o empre
go. Em ano de crescimento,
não faz sentido a elevação da

inadimplência nesse patamar.
O que se pode ver através dos
números é que o consumidor
brasileiro está empolgado,
comprando demais, compro
metendo a renda em demasia
com prestações e, enquanto

,

isso, os juros estão subindo. Além disso, a in
flação vem aumentando e não está só nos

alimentos, como insiste em defender o mi
nistro Guido Mantega, mas nos serviços tam-

Estamos
chegando ao final do ano de 2010, e

com certeza é neste espaço de tempo, justo
no final do mês de dezembro que devemos
parar e repensar nossos valores, e, além dis

so, ponderar sobre a vida e sobre o que nós cerca.
Devemos deixar aparecer nossa criança inte

rior, pura, inocente e cheia de esperança que cada
um de nós tem em seu coração.
É nessa época que devemos lem
brar do menino pobre, que nas

ceu numa manjedoura, para nos

fazer entender que o ser humano
vale por aquilo que é e faz, e nunca
será por aquilo que possui, apesar
de infelizmentemuitas vezes con
siderarmos as pessoas pelos bens
que elas possuem, mas devemos
buscar lembrar que o real valor de
cada serhumano está naquilo que
é e faz.

Neste final de ano, devemos
lembrar das conquistas que ti
vemos, mas também de nossas decepções, pois
foram com certeza nos momentos de fraquezas
que sempre tivemos um ombro amigo que nos

ajudou e apoiou para vencermos as dificuldades
e continuarmos a caminhada.

Aqui nestemomento faço questão de lembrar
uma frase do Papa João 23, que diz assim: "Con
sulte não a seus medos, mas a suas esperanças
e sonhos. Pense não sobre suas frustrações, mas
sobre seu potencial não usado. Preocupe-se não
com o que você tentou e falhou, mas com aquilo CristianoMahfudWatzko, estudante de Direito
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Filaanda e para, para e cresce
Prefeitura investe em ampliações e construção de centros infantis, mas ainda faltam vagas
Apesar dos cadastros
para conseguir uma vaga nos

centros infantis ·ter encerrado,
ainda é impossível dizer
quantas crianças ficarão
na lista de espera,

Até
amanhã de ontem, eram 633

crianças esperando por uma

vaga em uma das creches do

município, segundo a Secre
taria de Educação. Porém, esse número
não representa a realidade, porquemui
tos pais já sabem que terão a vaga e ain
da não efetivaram a matrícula, garante
a Prefeitura. Ou ainda, os filhos já estão
em algum centro, mas os pais pretendem
mudá-lo para outro. "Quando a criança
vai para um local que não é a primeira
opção do pai, ele vai continuar na lista de
espera até que seja transferido para aque
le que ele quer", explica a diretora de Edu

cação Infantil, Graciosa Fock.
O balanço final deve ser divulgado

após as matrículas. O período de ins

crições inicia no dia 25 de janeiro, até o
"

começo das aulas, que será no dia 7 de
fevereiro.

Para 2011, a Secretaria da Educação
prevê a abertura de 1.716 novas vagas,
sendo 731 em período integral, 536 no

matutino e 429 no vespertino. Cerca de
75% desse número já está preenchido. A
meta do governo é criar, no mínimo, 280
vagas por ano, atendendo uma medida
do Ministério da Educação. "Mas a cada
ano estamos ultrapassando esse núme

ro, com reformas e ampliações. Porque
sabemos que há muito mais de 280

crianças a cada ano querendo uma vaga
nos centros infantis", explica Graciosa.

De acordo com a diretora, a procu
ra é tanta que os pais estão fazendo o

cadastro logo após o nascimento da

criança. "Teve um caso de um pai que,
no mesmo dia que a criança nasceu, ele
veio se cadastrar. Claro que o filho só vai

poder frequentar o centro após com

pletar quatro meses, mas eles estão se

adiantando".
O motivo da procura pelos centros

infantis do município ser tão grande
está na qualidade do ensino e também
na'estrutura dos locais, garante Gracio
sa. "Temos vários centros equipados
com ar-condicionado e a infraestrutu
ra que o município oferece é excelente.
Tem cidades que as creches particulares
não estão no mesmo nível. Isso é resul
tado da parceria entre os pais e as APPs

(Associação de Pais e Professores) e in
centivo do governo municipal e federal",
argumenta.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br
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WolfgangWeege recebeu o maior investimento de 2010, obra de mais de R$ 550 mil foi responsável pela abertura de 150 novas vagas
\

Cerca de 28 milhões
serão investidos em 2011

Centros de Educação
Infantil funcionam em

regime de plantão
As férias na rede municipal de ensino já come

çaram e os Centros de Educação Infantil atendem
normalmente até amanhã. Nos dias 20,21 e 22 de
dezembro, as unidades funcionarão em regime de

plantão, para os pais que estiverem trabalhando
ainda e realmente precisarem levar os filhos para
a aula. No dia 23, não haverá atendimento, pois os

servidores vão realizar serviços de limpeza, organi
zação e manutenção em todas as unidades.

De 13 a 21 de janeiro, a Secretaria da Educação
vai manter seis pólos (ver box) de plantão para re

ceber as crianças, já que nesse período grande parte
dos pais retornam das férias. A partir do dia 24 de

janeiro, todos os centros voltam às atividades nor
mais para as crianças que já estavam matriculadas
em 2010. Já as crianças que não estavam matricula
das no ano passado e confirmaram matrícula para
2011, serão recebidas no dia 7 de fevereiro.

PàFa atingir ameta de aumentas; raro inauguradas a ampliação e

280 vagas a cada ano nos centros as reformas do CMEI Almida Ber
infantis domunicípio, uma exígên
'a do

..

stério 'fico, a Frefei",
a: e amplio

e construção de novas' unidades" tem agora seis novas salas "e uma

Durante o ano de 2010, foram in- áreaadministrativa.

vesti�os ,�e,rca de ,R�J�3 milhõéi� JIa 'Em 2G11, a��ectativa'é ªe Q:ue
êlucação Infantíl no geral. sejamdestinados R$ 28milhões dos
NaWolfgangWeege, houve uma "cofres públicos para a Educação In-

ampliação de. mais de 400 metros . fantil. "Estamos com previsões de

quadradas,e� julho, O investimen- " construir uma unidade no Estrada
to de R$ 555.231,69 foi aplicado na Nova, com recursos do governo fe
construção de cinco salas, espaço deral e ampliação de pelo menos

externo para recreação, área cober- mais dois centros. Jaraguá do Sul
...

ta para atividades e eventos díver- sempre investiumuito na educação.
sos, depósito e sanitários. Com isso, Atualmente 30% do orçamento é
o centro gerou 150 novas vagas no dedicado para esse setor, e normal
bairroBarra do Rio Cerro. mente, nas outras cidades, isso não

Também no mesmo mês, fo- passa de 25%", completaGraciosa

i
'i

PÓLOS DE ATENDIMENTO:
• Centro Daniel Carlos Pretti (Santa Luzia)
Fone: (47) 3274-8298

• Centro Professora Leonir Alves Pessati

(Ilha a Figueira) Fone: (47) 3�72-0158
• Centro Jader Marcolla (Água Verde)
Fone: (47) 3275-3805

• Centro Mário Nicollini (Três Rios do Norte)
Fone: (47) 3276-0220

• Centro Wolfgang Weege (Barra do Rio Cerro)
Fone: (47) 3376-1294

• Centro Rosa Maria Donini (Vila Lalau)
Fone: (47) 3371-2261

Para a diretora
de Educação

, Infantil, procura
é alta por causa

da qualidade
do ensino e

infraestrutura
dos centros
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8runilde não vai ao supermercado sem a companhia das bolsas de pano, consideradas por ela mais práticas

EXEM·:PlO

Ela não quer
mais saber de
sacolaplástica

No início foi um pouco
estranho. Por onde passava,
ela chamava atenção por
causa da mudança de um

hábito nada ecológico,
porém totalmente comum.

Dixar
de utilizar as sacolas

lásticas para acondicionar
s produtos adquiridos nos

supermercados exigiu nada
mais do que avontade de contribuir
com o meio ambiente. Adepta à re
ciclagemhá cercade dois anos, Bru
nilde Grasel, 50 anos, entrou para
o grupo dos defensores das bolsas
retomáveis logo em seguida.Aapre
sentação aconteceu ao acaso.

De férias na cidade de São Mi

guel do Oeste, no extremo Oeste
de Santa Catarina, a bancária re

solveu ir. às compras. Sem saber
das novas regras implantadas na

cidade, acabou sendo surpreen
dida pelo fato de nenhum empa
cotador oferecer as tradicionais

embalagens. "Se você não tem as

próprias sacolas, é obrigado a le-

var tudo nas mãos", explica.
Naquele momento de inova

ção, ela aboliu totalmente a antiga
rotina. O motivo, segundo Brunil
de, foi a conscientização incenti
vada pela atitude do estabeleci
mento comercial. Do município,
de apenas 35 mil habitantes, saiu
com vários exemplares da novi
dade e, de volta para casa, nunca

mais deixou de usá-los.

Ao contrário de Brunilde
Grasel, João Godoy, 30 anos,

aindanãomodificou o hábi-'

W de sair do supermerçado
com as' mãos clíeías de sa

colas plásticas. Ontem, por
exemplo, após rápida pas
sagem pelos corredores de
uma Ioja da cidade, levou
nos braços três exempla-

., p'oréItl, pocUa'
totalmente diferente. Se

gundo
-

Godoy, um modelo
retornável está abandonado

.Acho válida a

mudança, a sacola
retornável é

melhor porque não

polui a natureza.
JOAp GODO\' CONSU�rQeR

ao longo de quatro semanas.

Multiplicando o montante por
12, é possível descobrir que
somente nos estabelecimentos
dessa empresa são retirados
nove milhões de exemplares
todos os anos.

Segundo Mareio Ranucci,
responsável por outra loja, os

consumidores não percebem,
mas pagam pela falta de cons

ciência ecológica. Os custos de
cada sacola estão embutidos
nos produtos e serviços ofe
recidos, já que a maioria dos

frequentadores não aderiu aos

VALOR-GASTO COM AS SACOLAS ESTÁ EMBUTIDO NOS PREÇOS

Não parece, mas o·cliente paga
modelos permanentes. "A tro

ca caminha muito devagar, as

pessoas vistas com as retorná
veis são aminoria, porém, des
pertam simpatia nas demais",
enfatiza Santos.

Na tentativa de reverter a

situação, a rede passou a ceder.
caixas de papelão aos fregue
ses. No entanto, a ideia não teve
o resultado desejado. Ao invés
de substituir os sacos plásticos,
eles começaram a acondicio
nar os produtos, simultanea
mente, em ambas, provocando
assim ainda mais desperdício.

Por ano, clientes de apenas uma rede jaraguaense de supermercados gastam novemilhões de sacolas plásticas

IIQuem tem a mínima
consciência ambiental
troca as sacolas plásticas

pelas retornáveis".
BRUNO.DECiRASa" B'ANCÁRfA

Nos supermercados de Iara
guá do Sul e Guaramirim, porém,
teve de enfrentar a falta de costu

me dos funcionários. "No começo,
eles riam", lembra. Agora, depois de
mais deum ano, a iniciativa serve de

exemplo aos demais consumidores.
Conforme Brunilde, os sacos retor
náveis facilitam o transporte dos

produtos. "É muito mais cômodo e

rápido", afirma.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Se visto isoladamente, o uso

de uma sacola plástica pode até
não representar grandes pre
juízos. Mas, é só fazer as contas

para saber que este hábito nada
de econômico tem, além de tam
bém saturar o meio ambiente.

De acordo com Odenir dos
Santos, gerente de um super
mercado da cidade, a rede para
qual trabalha gasta cerca de R$
30 mil todos os meses apenas
com a compra das embalagens
disponibilizadas aos clientes.
Em números, isso representa a

utilização de 750 mil unidades

Adepta à reciclagem, Brunilde fez
uma troca simples, mas consciente
JARAGUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONSCIÊNCIA

Ação contra
O desperdício
Proibição é realidade em várias cidades

Diante da utilização
desenfreada, e dos
consequentes prejuízos ao

meio ambiente, as sacolas
plásticas já se tornaram
vilãs em inúmeros'
municípios brasileiros.

NoS
últimos anos, a proi

bição do uso no comér
cio varejista tem se ex

pandido no país. No Rio
de Janeiro, por exemplo, a me

dida entrou em vigor em julho
de 2009 com prazo de um a três
anos de adequação, dependendo
da abrangência das lojas. O intui
to, em 2010, foi a redução de 30%
no volume de embalagens aban
donadas nas ruas, lixões e rios.

Para isso, os clientes devem

ganhar R$ 0,03 de desconto na

conta final a cada cinco produtos
levados para casa sem essas em-

balagens. Além disso, a lei prevê a

distribuição de um quilo de arroz
ou feijão aos que devolverem 50
unidades dos sacos descartáveis,
posteriormente encamirihados
à reciclagem. Regra semelhante

começa a funcionar no municí

pio de Birigui, no interior de São
Paulo, daqui a um mês.

DIVULGAÇÃO

Programa prevê consumo inteligente

Desde 2009, no município
do Rio de Janeiro, uma
lei vem extinguindo as

tradicionais sacolas.

VO(;Ê SABIA?
As sacolas plásticas
podem demorar até
400 anos para se

decompor no meio
ambiente. Por isso,
a melhor opção é

reduzir o uso e aderir
à reciclag_em.

Recentemente, Santa Catari
na foi incluída no programa Qua
lidade e Consumo Responsável
de Sacolas Plásticas. Iniciativa

nacional, ele prevê a conscienti

zação de funcionários e consu

midores para o uso adequado do

produto. Por enquanto, o projeto
faz parte da rotina de cinco lojas

de duas redes presentes no Esta
do. O objetivo é que, a partir da
troca de informações, ocorra a re

dução de 30% no volume total de
exemplares utilizados pela clien-'
tela. Segundo estimativas, desde
2007, quando a ideia foi implanta
da no Brasil, quase quatro bil_hões
de sacos já deixaram de circular.

Já no território catarinense,
um exemplo a ser seguido vem da

região Oeste. Em Xanxerê, o for
necimento das sacolas plásticas
foi parcialmente interrompido há

quase três anos e, desde então, as
retornáveis viraram a opção predi
leta dos consumidores.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Durante 4- meses, éonsumidores do Bra§iI int�lro, que compraram roupas ou acessórios da.marc_a, partiC.Íparam-�a;;-prorrioÇão "

"CreSctmdo e Aprendendo"· �·concorreram aum dos 3 prêrníes deH$100 mil. A lig Zig Z�a:agradece áS"mílhareS-de:par.t!cípa:ç�es..
Com_certéza, cada um também é .umvencedor por eslimular que 'ã criançada Vi\{� um� iQfância ines�u�Cível.' ....
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Licitação é suspensapeloDnit
Ainda não há previsão de reabertura da concorrência para a duplicação da BR-280

I -

JARAGUÁ DO SUL

As notícias até agora
não corresponderam às
expectativas da população
que, até ontem, aguardava
o início da duplicação da BR-
280 para março de 2011.

parte dos recursos para a obra,
que deve custar mais de R$ 1 bi
lhão. O Dnit prevê a conclusão das
obras emmais de três anos, depois
de iniciado os trabalhos.

"
O edital não será cancelado,
e na semana que vem os

prazos vão ser anunciados.
MAIRA GONÇALVES

PIERO RAGAZZI

Asuspensão
do processo

de licitação, dada pelo
Dnit (Departamento
Nacional de Infraestru- Contrariando as expectativas

tura eTransportes) na terça-feira, de líderes políticos, empresários e
vem se acrescentar ao histórico entidades da região, a execução do
de atrasos em volta do progra -

projeto, outra vez, corre sério ris
ma de obras para a rodovia fede- co de ser adiada. O presidente da
ralo Agora, isso acontece porque Acijs (Associação Empresarial de
duas empreiteiras concorrentes Jaraguá do Sul), Durval Marcatto,
pediram a revisão da planilha or- lamenta e conta com a agilidade
çamentária do edital. do Dnit. "É uma obra grande e até

Sendo assim, a abertura das entendo que aconteçam atrasos,
propostas da concorrência marca-' pois é um pedido de esclareci
da para 21 de dezembro será adia- mentos das empresas interessadas
da, e até então não há novas datas em participar no processo. Espero
previstas. A assessora de comunica- rapidez para começar a correr o

ção do Dnit de Florianópolis, Maira novo prazo de abertura das pro
Gonçalves, explica que a comissão postas", enfatiza. "Toda sociedade,
do processo licitatório e a equipe de pelo histórico de prorrogações,
planejamento do órgão devem dis- está frustrada".
cutir as modificações necessárias O prefeito de Guaramirim, Nil
no edital. "O editalnão será can��la- son Bylaardt, também demons
do, e na semana que vem os prazos trou descontentamento. "Mais um
vão ser anunciados", garante. atraso causa muita preocupação.

A concorrência, lançada há Acho que não há fundamentação
pouco mais de um mês, projeta a para o atraso, mas nos resta aguar- :
duplicação de 75 quilômetros en-

. dar novas previsões';
'

'

tre Iaraguá do Sul e São Francisco.
.

do Sul. O PAC (Programa de Ace

leração do Crescimento) assegura

GUARAMIRIMI JARAGUÁ DO SUL
A prova do Enem (Exame

Nacional do Ensino Médio), re
aplicada ontem, para estudantes
que receberam o caderno de cor
amarela com erros de impressão,
no dia 6 de novembro, aconteceu
na Unerj (Centro Universitário
de Iaraguá do Sul) e na institui

ção de ensino do Grupo Unias
selvi Fameg, de Guaramirim.

A estudante Camila Djeisia
nei Otto, t7 anos, foi uma das 35
candidatas que refizeram a prova
em Guaramirim. "Perdi o entu

siasmo de tudo o que havia es

tudado. Não achei justo ter que'
fazer novamente a prova", relata.
Adaimara Adams, 17 anos, tam-

"

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br Previsão é de que obras na rodovia iniciassem em março de 2011, mas mudança pode gerar mais atrasos

NA REGIÃO, ONTEM, 232 CANDIDAJOS REFIZERAM A AVALIAÇÃO

Prova do Enem é reaplicada
bém fez a avaliação um pouco
descontente. "Tive bom desem

penho na primeira prova, mas

acho que todos deveriam refazer
o teste. Pelo menos nos deram
uma chance".

Segundo Dagmar Hemtke
maier, coordenadora da apli
cação das provas do Enem no

município de Guaramirim, os es
tudantes tiveram que responder
questões das áreas de ciências

humanas e suas tecnologias e

ciências da natureza e suas tec

nologias. A prova aconteceu no

período das 13h às 17h30. Em.

Jaraguá do Sul, 197 candidatos
refizeram aprova.

O resultado ainda será anun
ciado pelo Ministério da Edu
cação. No Brasil, a avaliação foi
reaplicada em 218 cidades de 17 '

Estados. Em Santa Catarina, por
exemplo, 42 municípios passa
ram pelo processo.

EDUARDO MONTECINO

Estudantes
demonstraram

desânimo ao ter que
refazer a prova

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÁRIO ESPECIAL
A Biblioteca Pública atende em horá

rio normal até o próximo dia 23. Entre os

dias 3 e 24 de janeiro funciona em regime
de plantão, das 7h às 13h. A partir de 24

de janeiro o expediente volta a�er esten

dido, entre 7h e 19h, porém sem abrir aos
sábados. E em fevereiro, os àtendimentos
voltam à normalidade, com a biblioteca
aberta de segunda a sexta das 7h às 19h e

aos sábados, dasêh às 13h.

• Debora Volpi
debor�.�ocorreiodopovo.com.br
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Vamos continuar no
ano que vem, deixando
sempre um livro por
mês no terminal de
ônibus, porque ali
circulam pessoas de
diversos bairros.

DIANNE KONf.U. (I-IIODINI,
RESPONSÁVEl PElA 'S1'i!HJ01"ECA

"
PIERO RAGAZZI

Mais.de 41 mil pessoas passaram pela Biblioteca Pública neste ano. Projetos do órQão que incentivam a leitura devem continuar no ano que vem

��
,
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�
I
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As câmeras também con

li· trolam a velocidade e o avanço
I de semáforo fechado. .Segundo
I Schmitt, a tolerância é de 12

I quilômetros horários acima da
� '"

'
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EDUARDO MONTECINO.
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Cresce em 230/0 aprocura
pelos serviços daBiblioteca
Em 2010, unidade realizou cerca de 3,8 mil atendimentos mensais
JARAGUÁ DO SUL

O ano de 2010 foi de
movimento intenso na

Biblioteca Pública Rui Barbosa.
Mais de 41 mil pessoas
passaram pelo
espaço neste período.

Amédia
de atendimentos ficou

em 3,8mil aomês, número 23%
maior que em 2009, de acordo
om a responsável pelo órgão,

Dianne Konell Chiodini. O montante

de volumes disponíveis para leitura ou

empréstimos também teve um incre
mento. Em 2010, o acervo da biblioteca
recebeu 1.550 exemplares, entre aquisi
ções e doações da própria comunidade.
Além disso, foram contabilizados 34,8
mil empréstimos neste ano.

Dianne faz um balanço positivo das
atividades realizadas neste ano e destaca
osprojetosCorrente da Leitura,UmaNoi
te naBiblioteca e oCírculo Literário como
iniciativas capazes de atrair ainda mais
usuários para a unidade. "Esses proje
tos devem continuar no ano que vem.

Atrav.és daCorrente da Leitura, 12livros
estão circulando pela cidade. Vamos
continuar no ano que vem, deixando

sempre um livro por mês no terminal
de ônibus, porque ali circulam pessoas
de diversos bairros", comenta.

Já o projeto Uma Noite na Biblio
teca atendeu 45 crianças em 2010 e é

atração garantida para os pequenos
no próximo ano. E a Ciranda Literária,
onde escritores e leitores se reúnem

para discutir obras e trocar sugestões,
segue sendo realizada sempre nas últi
mas quartas-feiras de cadamês.

Hoje, a biblioteca pública conta com
um acervo de 38 mil exemplares, entre
livros, periódicos e audiovisuais. São 21,4
mil usuários cadastrados ao órgão. O es

paçq também conta com 17 computado
res com livre acesso à internet.

SETOR DE TRÂNSITO ESTÁ INSTALANDO TRÊS APARELHOS NA CIDADE

Câmeras vão flagrar carros furtados
Os motoristas que dirigem

veículos em desacordo com as

normas de trânsito têm um mo

tivo a mais para regularizar a si -
.

tuação junto aos órgãos compe
tentes. A partir do início de 2011,
as estradas de Jaraguá do Sul ga
nham três novos equipamentos
incumbidos de auxiliar a Polícia
Militar na fiscalização.

Conforme o diretor de Trânsi
to do município, José Schmitt, os
aparelhos, que já começaram a

ser instalados, funcionam como

uma espécie de filmadora. Eles

captam' as imagens dos auto

móveis e encaminham à PM. Ao
mesmo tempo, alertam a corpo
ração no caso da circulação de
carros com impostos vencidos e

até resultantes de furtos.

maxima permitida. Quem ul

trapassar o limite recebe, em

casa, uma notificação, assim
como ocorre em 49 radares im

plantados nos sinaleiros e lom
badas eletrônicas.

O intuito, de acordo com o

diretor, é proporcionar segu
rança às vias que servem de
acesso ao município. Por isso,
os equipamentos estão sendo
colocados na Avenida Walde-
mar Grubba, no entroncamen

to com a rua Domingos San

son, em frente à Prefeitura, na
Walter Marquardt, e na Epitácio
Pessoa, nas proximidades do
Ginásio Arthur Müller.

I

Um dos equipamentos fiscalizaráa AvenidaWaldemarGrubba
f ..... I
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',;, 47 8433 0306--

beatrtz.sasseêterra.ccm.br
twitter. comi beatrizsasse

fa- ri beasasse
orKut Beatriz SasseBeatriz Sasse

AUTO RETRATO

MOJNHO OIS,:!?' ,

""',,
SertaneJo'l)niver�iJário_com Luís "

Gustavo & Rodr(go,dâ' música
"Se quer beijar nâ;oocà", mais DJ
Igor Lima. Elas entram de qraça- ,.

e ganham rodadas de caJpir�'
inha até meia-noite. Ingressos
antecipados masculinos HS 15, .

no Posto Mime (matriz), Smurfs,: .

Lanches, lojas 8equTnte,,� St.rütu
ra e Posto Maíochi (Guararnlrhn).

A revista Blush! circula a partir
de hoje nas bancas e gratuita
mente para assinantes do OCP.
Na pauta da edição 17, um
balanço2010 e expectativas para
2011, mapa astral, roteiro turísti
co pela região, Natal, agenda, en
trevista "plng-pongcom Bruna

Linzmeyer emuito mais. A capa,
traz ilustração exclusiva para a

revista do fotógrafo jaraguaen
se e acadêmico de design pela
Unerj7PUC Franco Giovanella'.

'

Ótima leitura para as férias!

ESPAÇO 'oO'"ÓCA' ''':',
Oca Rock Reu:rlion com às b"an-,

�, ·

....\,�i\" �.,-�-" •. "

das Cave, Caxa 2 e'Burn.lmcio ..

pontual às 22h30. 'Ingress'()'a '.
RS,10 masculino e RS 5'f�milljno.

" '<�-" "";:,
:,\.. ..' ,�

LONOON PUB
k ,. :

"

Samba Rock, com Malunqo.In
gressos na hora RS 15 e RS 10.

lu!lllt"lIrelll1l1nr kU_;"".�'
d,yrtrdO,I�mlUl.elllJ!VI41d:t,t!l!II,>.

'laflGo�l:!eJl1··Ul.tf,COIDO,�,JI}:.
Bhrlll!a�llIlIl.mJl';;�.. ,

8tPlri!Uw.a.ilJ.�ptJIdt�ie_ "

ZUM SCHLAUCH
Fuel Hip Hop com André Heat e

Chris Gilgen Ingressos na hora a RS
15 eles e RS 10 elas. Retire bônus
na Upper Man e pague menos.

lntJlltOJ.UlfIIO(J!l{lS.br!l)(:t.!kq'l'
If(I�.,.n".tHtt.S�l6II:IÓI:i.

t
'

Músicas nataãnas
A Orquestra Filarmônica Scar encerra a

.temporada 2010 com concertos em clima na-.
talino. Nesta sexta a apres-entação ocorre no

Espaço Encanto de Natal (próximo à Casa do '

. Papai Noel), em Guaramirim, às 20 horas .. E
no sábado seráàs 16 horas, no Shopping Brei-.
thaupt. Ambos com-acessos gratuitos. "

"'MO.....-�
_ ..

'i{)lJllu�OO"'1W1
......-."'1-

CONTATOS e OUTRASOPÇÕES
LONDON • 305S-QQ651 londonjái-agua.com.br

BIERHAUS· 3275-48661'9198-0515
, SACRAMENTUM PUB· 3370-1727 ou 8832-1524

."

Sacramentum Pub
Bossa e MPB com Enéas a partir

das 20 horas.
.

"
\

)\
..

SEVEN CHOPERIA (GÚafamirim)
Última festa '9€ .2'01 O, a Rar�ir'cfas .

, 22 horas com'�értánejo de Mano, c

& Gabriel, eletro/tiouse com DJs
Marcelo Luis e mais residentes '

'Alan.e Alex. Elas entram deqraça
até 23h30 e eles Ragam'RS, 15.

.1;'.

MOMMA CLbJB {I)omêro'd�}\,·t
Shaw corn'Os Chefes.

ARRIBA· 3371-11601 arribamexicaribatcornbi
,"MADALENACHOPE E COZINHA. 3055-3058 '

KANTAN SUSHI LOUNGE· 337115a4
*' CHOPERIA SALOON • 3373-1.673

( ..

'

I ,

PERSONAL CHEF .

Danielle Schulze adora cozinhar emontou
um serviço personalizado que realiza almoços
e jantares a domicílio par� pequenos grupos
(até 20 pessoas); incluindo a decoração da
mesa, levando charme e tranquilidade para
quem deseja receber'amigos e parentes, sem
precisar gastar muito. Depois do cardápio
definido, o preparo é na casa do cliente (me-

. diante prévia avaliação do local e utensílios)
,ou entregue pronto. Contatos: 8851-6814 e no

,

e-mail danischulzeê'terra.com.br.
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JUMP CLUB· 9118-2001 1 jumpjaragua.com.br
ADEGA AIROSOMENEZES· 331'0-0220

. .CARAMBASfÍ.,daiall·!# ,', b

White Party�oir{Edô Kfâ'úse e

Orquestra, maís DJConraçlo.
Última festa do ano com open

bar de champanhe até 1 h30 para
quem estiver vestido de branco.

" zUM SCHLAUCH • 3376�4822
"

MOVING UPMUSICeLUB. 8856-8389
-!li

SEVEN CHOPERIA • 9�51M97 ou 9106-9982

M9MMA. 8479-66461 momma.com.bç
CARAMBAS· 333-22751 carambas.eom.bf

FOTOS ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

I i

J

1 A partir da esquerda, Thiago Mattos, Diogo Portugal, Amira Hijas e

Flávio (Pépe) Narloch. Diogo apresentou o espetáculo "Portuqal é
aqui", na Scar, dia 9 e teve produção de Amira e da Fuel Eventos Eloá Beber na festa House Beats que rolou na Jump Dayana Dahmer no Luau Sertanejo da Moving Up
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1.8 S FLEX
6MARCKAS

DE.21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO, NCESSIONÁRIAS MISSAM.

N/X JO/NV/LLE
Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se

Tel. (47) 3032-4300
www.nissannix.com.br

SHleFT_ thewayyoumove

Preço à vista válido até 31/12/2010, ou enquanto dUTllrem os estDques, para o Nissan Uvina 1.6 fie� com câmbID manual e pintura sófida, ano/modelo 2010/2011. Coodíção válida para o veillUlo Nissan Uvina 1.6 fie� com câmbio manual e pintu� sófida, ano/modelo 2010/2011. financ�mento pelo COC (Crédito Direto ao Consumidor), através da �. de Crédrto, financiamento e Investimento RCI Brasil, válido até 31/1212010. •

PreÇo à vista de R$ 43.991J,OO, nas seguintes condições: 6tm de entrada (R$ 26.394,00) + saldo financiado em 24 meses, com parcelil:l. de R� ]86 65, sendo a pnlnell1l parcela para 30 dtaS. Taxa de JUros de. 0011 a.m,(0O1I a.a.). Tanfa de c�nlru:çao de cadastro de R$ 550,00 + despesas com saMWS de terceiros (despesas com gravame e comissão) de R$ 437.82 + impostos OOF) de R$ 280,13. Custo efetivo total de 0,57% r:
a.m.(7,07% aa), Valor total (entrada + parcelas) de R$ 45273,67, Crédrto sujeito a análisa e aprovação de cadastro. 2 - Pf1!ço avista�üdo alé 311l2/201�, ou enquanto durarem os estoques, para o N"�n Uvina x-lJear1.6 SL fiel, com cambro manual.e pmtura sólida, ano/modelo 201012011. Condição válida p3Il1I o veiculo Nissan N"tSSan livina X·Gear 1.6 SL Reli, com câmbio manual e pintura sólida, ano/modelo 2010/2011. PROGRAMA�
Financiamento pelo coa (Cnid�o Dlreto,ao Consumidor), através da Cia, de Crédito, financiamento e Investimento RCI Brasil, válido ate 31/12/2010. Preço a vista de R$ 52.990,00, nas seguintes condlçoes: 60011 de enlm,da (R$.3U94,00\ + saldo fma�cmdo em 24 meses, com parcelasde R� 938,82, sendo a prinreirn parcela para 30 dias Taxa de juros de ll'Atam, (t»n aa). Tarifa de confecção de cadastro de R$ 550,00 + direção especial
despesas com selViços de terceiros (desposes com gravame e comissão) de R$ 437,82 + impostos (IOF) de R$ 332,13. Cu.?t0 efetivo total � 0,4!m a.m. (6,10011 aa), Valor total (enlmda + parcelas) oe R$ 54,325,6ô, Crédno sujeito a análise e aplllVaçao de �dastro, 3 � Preço à vista val�o ate 31n2/2010, ou enquanto dumrem os estoque� para o Nissan Tiida Sedan 1,8 Flex, IWm câmbio manual e pintura sólida, ano/modelo

2010/2011. Condiçao válida até 31lí2/2010, ou enquanto durarem os estoques para o N"tSSan Tilda _Sedan 1,8 Aex, com cambIO manual e �ntura súllda, ano/medeio 2010/2011. FinallClilmento pelo CO� (Cnidlto Direto ao Çonsurmdor), alrnves da Cia. de CrédITO" finanCiamento e Investimento RCI Brastl, Preço à vista de R$ 44,�,00, nas seguintes condições: 60% de entroda (RS 26,700,00) + saldo financiado em 12 meses,
Consultê concnçõee especiala.

com parcelas de R$1.580,27, sando a primaira parcela paraW dias, Taxa de juros de lIlb am (lIlI aa). Tarifa de confecçao de cadastro de RS 550,00 + despesas Cf!01 sarw;os de terc�ros (despesas com gravame e COITllSSliO) de R$ 437,82+ unp.ostos (IqF) de R$3Il2.60" Custo eletivo total de 0,3!!)i amo (4,16% aa), Varor t�tal (entrada + parcelas) de R$ 45,663,24, Crédno suíeito a análise e aprovação de cadastro, 4 - Prel;o á vista válido até 31/1212010, ou enquanto durarem os estoques

pam o Nlssan Sentra 2.0 Rex 6 marchas com câmbio manual e �ntura sólida, ano/modelo 2Ul012011, Condição válida para o NtSSan Senba 2J) Flex 6 marchas, com Ci!mbro manual e pmtura solida, ano/modelo 2010/�11, financmmento i!cl0 CDC (Cnidito Direto ao ConsuOlldor), através da C�, de Cnidrto, fin3llClanlento e InvestiJnet1to RCI Bras� válido até 31/12/2010. Preço à vista de R$ 54.990,00, nas seguintes CIll1díções: OO!i de enlmda (R$ 32,994,00) + saldo linanc�do em 36 meses, com

parcelas de R$ 647,65, sendo a primeira' partela para 30 dias, Taxa de juros de 0011 am (J)lJo aa), Tarif� de. çonfec�o de.cadastro de RS 550,00 + despesas com saM� de terceros (despesas com graveme e comtSSao) de R$ 437,82 + Impostos OO� ,de R$ 366,01, Custo.elrrtivo totn de 0,33% a,m: (4,04% aa), Valor mtal (entrada + parcelas) d�.R$ 56,309,40, Crédno sujeito a análise e aprovação de cad�, 5 - PreJo à vista váfido até 31/12/2010, ou enquanto durarem os estoques, para o

NtSSan Tilda 1.8 S fiex 6 marchas, com câmbio manual e pmtura sólida, ano/modelo 2010/2011. Condlçao valida para o velllUlo Ntssan Tiida 1.8 S fiex 6 marchas, com cambio manl!'ll e pmtura sólida, ano/modelo 2010/�011. financmmento,pelo CDC (Credito Direto ao Consumidor), através da CIa, de Credito, finanCIamento e Investimento RCI Bra�l, valido até 31/12/2010. PrelO a VISta de R$ 48,990,00, nas segUintes condlçoes: 6J)ltl de entrada (R$ 29,394,00) + saldo finan�ado em 36 meses com

parcelas de R$ 579�1, sendo a primeira parcela para 30 dias. Taxa de juros de 0011 an (lIlI aa), Tarifa de confecção de cadastro de R$ 550,00 .+ despesas com serw;os de tercems (dlJS1l,OS3S co"! graveme e comtSSao) de R$ 437,82 + Impostos (IOF) de RS 33�13, Custo efetivo total de O,3!!%a,m, (4,33%a.J,), Valor total (e�trada + parcelas) de RS 5O,269,5tJ, Cnidrto suJeno a análise e aprovação de cadastro, Garantia de três anos, sem limite de quITomelmgem para usa particular, 100 mil km

para uso comercial, ou o que vencer primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas concessionárias Nissan, fimitadas a defertDS de fabncaçao ou manlllgem de peças, Para obter mas Informaçoes, co�e o manual de garantia, Frete IneJUSO, Imagens meramente Ilustrnlivas. Acessonos nao Inclusos, Certificado de autonzação SEAElMF no tl6Itl38O/2011, Penodo da promoção: de 21/11/2010 a 21/12/2010, Para mais infumnações, acesse www,nissan,com,brouwww.testdrivenissan,com,br,

Cinto de segurança salva vidas.
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CLIC DO LEITOR

SEXTA-FEIRA

CRÔNICA
SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
Carlos Henrique LuizCarlosAmorim, PatriciaMoraes,

Schroeder, escritor Escritor eeditor jornalista
CharlesZimmermann,

escritor

Sobre encontros e desencontros e voyeurs

Esses sete irmãos, de
apenas dois meses,
estão à espera de

um lar. Interessados
entrar em contato

pelo telefone (47)
3275-7811 e 8422-
4255 ou no e-mail

julirruda@gmail.com.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Em
uma imersão involuntária à me

mória, lembrei-me do quanto gostava
de observar os aviões passando sobre

rnínha cabeça. Eles passeavam lá em

cima, no céu azul, pequenininhos, quase im
perceptíveis ao meu olhar infantil. Dia após
dias, perguntava amimmesma quem eram as

pessoas que poderiam estar dentro daquela
máquinamóvel cheia de incógnitas.

Pensava em recém-casados buscando a

sonhada lua-de-mel e em

cal desembarcariam, quantas horas iriam viajar.
Talvez fosse nisso que pensavam também.

O restante do meu tempo de completa
inércia resolvi ocupar com leitura. Sentei

me, abri um recém-ganho livro e li. Concen

trada, nem notei quem ao meu lado passou.
Talvez tenha permanecido urna hora assim,
não sei, me perdi entre uma página e outra

das histórias vividas e contadas pelo escri

tor. No momento no qual despertei, dire
cionei as vistas ao relógio
pendurado logo à frente.
Faltava pouco para o em

barque. Levantei-me, fui à
lanchonete, comprei alguns
quitutes e voltei a sentar,
dessa vez, num confortável
sofá marrom.

No meio de cadamordida
no pão de queijo e no boli

nho de chocolate, me percebi, de novo, atenta
aos movimentos alheios. E, tive a impressão
de antes: os viajantes pareciam não dar im

portância para o local onde estavam naquele
momento nem às pessoas que transitavam

a passos largos sob igual teto. Possuíam no

olhar a vontade de seguir adiante, de partir e
chegar logo, rapidamente.

Talvez eu tivesse sido vítima do mesmo

sentimento. Talvez alguém tenha me vis
to enquanto lia, caminhava ou observava a

vida alheia, assim de longe, sem querer to
car ou integrá-la nos possíveis encontros e

nem nos impossíveis desencontros.
• Cine Mueller 3
• Megamente (14h20, 17h, 19h30, 21h30 -

todos os dias)

tristes enlutados indo ao en

contro de parentes. Projetei
também executivos e exe

cutivas. Eles e elas tinham
maletas nas mãos, gravata
no pescoço, salto alto ou sa

pato preto nos pés. Os olhos
fixos no relógio indicavam a

ânsia de chegar logo ao des
tino. Vi ainda família de férias, solteiros na

busca incessante de aventuras e mais vários
outros personagens, todos comuns. Queria
saber quem eram, o que fariam, por que via
javam, o que almejavam. Q avião pouco im

portava, jamais conseguiria entender como

algo daquele tamanho poderia voar tão alto.
Dias atrás me lembrei disso tudo. Senta

da num duro banco de rodoviária, vi milhares
de pessoas caminhando ao meu lado, à minha
frente e por qualquer canto possível. Voltei a
sentir curiosidade e gastei grande parte das ho
ras daquela ociosidade na observação. Homens,
mulheres, jovens, velhos e crianças pareciam ter

exatamente o mesmo semblante. Estavam dis
tantes. Quis saber no que pensavam, em qual 10-

Nessas férias vi&je tranqüilo.
Guidamos com carinho do seu cão e gato.

Hospedagem no pet shop ou

tratamento na sua residência.

Pet Shop Completo I Táxi Oog I Hospedagem
Banho e Tosa I Doa-se Cães e Gatos

MElHORES MARGAS DE RAÇÃO A GRANEL

CINEMA

NOVELAS

Nomeio e ca .a
mordida no pão de

queijo e no bolinho de
chocolate, me percebi,
de novo, atenta aos

movimentos alheios.

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

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h20, 16h40,
19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Megamente (Dub) (15h, 17h, 19h, 21h - sex,

seg, ter, qui) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30 - sab, dom, qual
• Cine Breithaupt 3
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (18h, 21h - todos os dias)
• Um Parto de Viagem (Dub) (14h20, 16h10
- todos os dias)

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

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h, 16h40,
19h15, 21h50 - todos os dias)

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

(Leg) (14h45, 17h45, 20h45 - todos os dias)

• kellyerdmann@gmail.com • Cine Garten 1
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h20, 16h50,
19h20, 21h50 - todos os dias)

LANÇAMENTOS
• 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)

ARAGUAIA

Amélia pede um tempo para contar o que está
acontecendo para a filha. Janaína conta para Fred
sobre as ameaças de Max. Amélia fala com Vitor, que
insiste para que eles contem para Manuela e Fred so

bre seu romance. Mariquita acredita que Estela tenha

enfeitiçado Fernando e comenta isso com Solano. Fred
decide discutir com Max por ele ter humilhado Jana
ína. Terezinha flagra Pedro brincando com o jogo ele
trônico de Juliana e exige que ele confesse para Padre
Ernlllo que pegou o jogo. Max pergunta por Amélia para
Manuela. Vitor e Amélia dormem juntos.

,

O Tempo Entre Costuras
. Sira Quiroga é a encantadora costureira que protagoniza

esta aventura. Um dia, Sira se apaixona loucamente e parte de
Madri para o romântico Marrocos, meses antes da Guerra Civil

Espanhola (1936-1939), para ter.sua inocência triturada pelos
caminhos da vida. Porém, se transforma uma vez mais para
mergulhar, durante a Segunda Guerra Mt.mdial, em um novo

mundo, agora repleto de espiões, impostores e fugitivos.

Os Infiltrados PASSIONE

oiga conta para Totó que Clara e Diogo são aman
tes, mas ele não acredita. Fátima e Sinval conversam
sobre o casamento. Gerson melhora, mas evita falar
sobre o assunto com Felícia. Gerson tem outra crise
no motel e decide terminar seu relacionamento com

Felícia. Totó lembra do que Olga lhe disse e Clara o per
cebe pensativo. Chega o dia do casamento de Fátima
e Sinval. Candê conforta Felícia, que chora por causa
de Gerson. Fred fala com Charles que eles precisam
arrumar outra tática para fazer com que Bete venda
suas ações. Danilo fica nervoso ao ver Clara.

A polícia de Boston trava uma verdadeira guerra
para combater o crime organizado. O objetivo é acabar
com o reinado do chefe da organização, Franck Costello
(Jack Nicholson) a partir de dentro da organização e

essa tarefa cabe ao novato Billy costígan (DiCaprio) que
se infiltrará na quadrilha e repassará as informações
para a polícia. Um filme de Martin Scorsese.

'J. ',f

�.' ..... f.1

• Cine Garten 3
• Muita calma nessa hora (16h40 - todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (14h, 19h10, 21h40 -

todos os dias)
• Cine Garten 4

. •

• Enterrado Vivo (Leg) (13h50, 16h20, 18h50,
21h10 - todos os dias)
• Cine Garten 5
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (14h10, 17h20, 20h30 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Megamente (15h30, 17h40 - 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
dp Alvorada (Leg) (22h10 - todos os dias)

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

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h, 16h30,
19h, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• A Rede Social (Leg) (16h10, 21h50 - todos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (13h20, 18h40 - todos os dias)

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

(Leg) (21h30 - todos os dias)
• Megamente (Dub) (13h30, 15h30, 17h30,
19h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Tropa de Elite 2 (13h50, 16h40, 19h20,
22h - todos os dias)

RIBEIRÃO DO TEMPO
Tito pede para Virgílic pegar alguns turistas na

rodoviária. Lincon diz a Ivo e a Lílian que a man

chete do jornal vai ser a pergunta de quem come

teu os crimes em Ribeirão. Ari mostra a Ajuricaba
e a Virgínia um cartaz de sua campanha eleitoral,
com a foto dele ao lado da imagem de um jumen
to. Nicolau se lembra do envelope e retira de lá
a foto que mostra ele, Nasinho e Virgílio. Nicolau
mostra a foto para Nasinho, que fica pasmo. Virgí
lio é rendido por três capangas e é obrigado a entrar

num carro, que se afasta velozmente.

TI-TI-TI

Desirée acredita que Armandinho tem talento

para modelo e tira fotos para mandar para a Agên
cia. Jorgito tenta se redimir com Amanda e aceita

ajudá-Ia a se aproximar de Edgar. Mabi desabafa

com Felipe e afirma que foi Thaísa quem prejudicou
a irmã. Edgar recebe as fotos de Armandinho e mos

tra para Luísa. Bruna mostra o diário de Osmar para
Julinho. Yasmine sonda Desirée sobre o desfile de

Valentim e passa as informações para Clotilde. Ari

clenes visita Cecília e fica intrigado com sua lucidez.

Edgar se aproxima de Marcela e Stela flagrá os dois.

j - J t ",' .,
•

�

(Ojesurno dos capítulos é de responsabilidade das emissoras) .
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Há uma certa tensão entre suas

prioridades e as necessidades

dos outros, seja no trabalho ou no

romance. Críticas e cobranças podem se

acentuar nas relações em geral. Cuidado,

será difícil conviver com pressões ou exi

gências hoje.

No trabalho, quanto mais discreta

for sua atuação, maior será a sua

produtividade. Não abuse dos seus

limites, sua energia vital está em baixa. Não

espere muito da sua vida sentimental. Evite

ficar em evidência neste dia.

GÊMEOS

fi Lazer, diversão e entretenimen

I to contam com excelentes vibra-

ções esta quarta-feira, aproveite!
Evite sacrificar sua vida amorosa em

favor de outros interesses: há sinal de

conflitos.

CÂNCER
Há possibilidade de aumentar o

seu prestígio por sua dedicação
pessoal. No trabalho, terá desejo de

se destacar, só não deve se esquecer das

coisas do coração! Não deixe que o como

dismo a impeça de chegar aonde quer.

LEÃO
Bom dia para fazer contato com

pessoas de outras cidades, seja
para fins de trabalho ou não. Mo

mento de grande seriedade no romance.

Não deixe que a apatia ou o desânimo

tomem conta de você.

VIRGEM

Canalize suas energias no

Fi trabalho e terá um dia muito

produtivo! O astral revela muita

sorte para investir em aplicações segu
ras. Sentirá necessidade de segurança
emocional. Aproveite para reavaliar suas

atitudes.

LIBRA

Procure entender as necessida

des das pessoas com as quais
você convive, sem perder de

vista o preenchimento dos seus próprios
desejos. O romance pode precisar de

ajustes. Não seja tão inflexível hoje.

ESCORPIÃO

�oa :orte com pesquisa:. inve�
tígação e tarefas que exuarn SI-

lêncio, concentração e isolamen

to. Não espere muito da área sentimental

nesta quarta-feira. Cuidado para não se

sobrecarregar neste dia.

SAGITÁRIO
O momento favorece o contato

com pessoas que tenham os

mesmos interesses de trabalho.

No amor, atração por alguém mais ex

periente deve aumentar. Sua sensação
de bem-estar vai estar associada aos

amigos.

CAPRICÓRNIO
Há um nítido desejo de se des

tacar profissionalmente. Tudo

indica que poderá deixar sua vida

amorosa em segundo plano. Tente conciliar
o trabalho com as responsabilidades do lar.

,---=.."._....' AQUÁRIO
É hora de amadurecer suas

ideias e evitar a impulsividade.
Ouça o conselho de pessoas expe

rientes. No campo afetivo, não tenha receio

de fazer uma proposta séria. Tenha cuida

do para não agir com impulsividade.

Reflita sobre o que valoriza nos

diversos setores da sua vida.

Fase crítica na área afetiva, não
insista em uma relação desgastada. É
tempo de reivindicar um aumento e valo

rizar seu trabalho.
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luiza Possi
está no ídolos

Luiza Possi é a nova jurada do ídolos, da Record, se

gundo o jornal Agora, substituindo Paula Lima. A can

tora teria afirmado que estava sem tempo para se de

dicar à carreira. Outra baixa do reality é Luiz Calainho.

A saída do empresário aconteceu depois de três tem

poradas. De acordo com a assessoria de imprensa, Calai
nho irá se dedicar à sua empresa, a L21 Participações.

.

,. Novela traz briga
'entre "ltois irmãos'
Próximo agora da estreia de "Insensato co

ração", a coluna Retratos da Vida, do jornal 8(-
. tra, teve acesso e divulgou,a sinopse da novela,

que vai trazer o embate entre os irmãos Leo

(Gabriel Braga Nunes), o vilão da trama, e Pe
dro (Eriberto Leão), o mocinho. Leo se envolve,
com ilegalidades e morre de inveja do irmão. Já
Pedro é piloto de avião e, ao salvar uma aero-'

nave desequestro, seapaíxona à prlmeíra vista

pela mocinha Marina (Paala de Oliveira).

Remake de Guerra
dos Sexos em 2012

O autor Silvio de Abreu confirmou essa semana

que vai fazer o remake de Guerra dos Sexos, clássi

co exibido em 1983, com Fernanda Montenegro e

Paulo Autran nos papéis principais. A novela volta

ao ar no final de 2012, comemorando 30 anos da

primeira exibição. O anuncio foi feito no 6° encontro

do ciclo História da Telenovela, no Rio de Janeiro.

DIVIRTA-SE

Dividir para multiplicar
O casal- de velhinhos entra num restaurante, pede

um misto-frio e uma Coca-cola. Assim que são servi

dos, o velhinho pede mais um copo e divide a Coca

cola, entrega a metade do misto-frio para a velhinha e

começa a comer, enquanto ela fica olhando. Comovi

do, ao vê-los dividir o lanche, o atendente faz um outro

sanduíche e entrega para a velhinha, dizendo:
- Esse é por conta da casa!

O velhinho agradece e explica, orgulhoso:
- Somos casados há 60 anos e sempre dividi

mos tudo o que possuímos, meio a meio.

- Muito bacana! - elogiá o atendente. E, dirigin
do-se à velhinha: - A senhora não vai comer seu

lanche?
- Sim, daqui a pouco! Agora é a vez dele de usar

a dentadura!

Nathália Dili
será vilã na TV

Nathália Dili pode ser a próxi
ma vilã da TV Globo. A atriz, que
há três meses se despediu da

honesta e guerreira Viviane, de
Escrito nas Estrelas, fez, de acor

do com a jornalista Patrícia Ko

gut, do jornal O Globo, um teste

para interpretar a grande vilã da

próxima novela das seis. As gra
vações da trama, que substituirá
a atual Araguaia, devem come

çar em janeiro de 2011.

Premiados do
cinema 2010

Ana Paula Arósio conquistou um dos prêmios mais cobiçados no meio cultural:

o troféu da Associação Paulista de Críticos de Arte, de melhor atriz, pelo filme Como

Esquecer. Wagner Moura também foi premiado com o prêmio de melhor ator pelo
filme Tropa de Elite 2. Vale lembrar que a 'saga do Capitão Nascimento' é conside

rada, hoje, o filme de maior bilheteria da história do cinema nacional.

. Scarletl e Ryan
estão separados I

O site TMZ anunciou que os atores

Scarlett Johansson e Ryan Reynolds
se separaram. Segundo a publicação,
uma fonte informou que Ryan e Scar

lett estão vivendo em casas diferen

tes, mas que a separação foi amigável.
Ryan e Scarlett enviaram um comuni

cado através de um porta-voz ao site:

"depois de longa e cuidadosa consi

deração vindas das duas partes, nós
decidimos terminar nosso casamento.

Embora a privacidade não é esperada,
ela certamente é apreciada".

SUDOKU AN IVERSARIANTES
16/12
Adairto Nasato

Adriano N. Junior

Alexandra Voigt
Ana B.Stiz
Anderson M. Homburg
Arduino Pedrotli

ArnildoZoz

Daniel P; Grott .

, Denise C. Konchi

Diego L. Dias

Edson L. Batistão

Felipe B. G. da Silva

Geni Andrade

Gisele Gervin

Ilda Lopes
Ivam M. fodi

Ivan schoel

Jenifer lnacio

Joseane de B. Zehnder

Julie A. N. Poglia
Maiara Baier

Marcelo de O. Freitas

Marise M. Laube

Matheus A. Muller

Matheus E. W. Gessner

Mirtes F. Siewerdt
Suelen Nitzke

Thomas H. Pivotto

SOBREO JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col

una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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E O cara

F
ala sério! O amigo e par
ceiro de baladas de todos
Paulinho "Bomba", como
é conhecido na sua tur-

ma, está mesmo podendo. Na

Zum, na última quarta-feira, ele
foi literalmente assediado pela
mulherada. Teve garota pulando
no pescoço dele e outras que iam
atrás até quando ele ia ao ba
nheiro. O cara tá podendo!

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Gilberto

André Neckel. Ele é outro amigo
que acompanha a coluna todos

os dias. Valeu mesmo!

Fora da área
Mariléia Rezende Fernandes

não vai pular as sete ondas da vi
rada aqui no nosso litoral. Ela se

gue com toda a sua família para a

casa do cunhado Rogério Luiz Ra

poso, na orla de Guaratuba (PR),
onde brindará a chegada de 2011
commuitos mergulhos. Cheers!

NAS RODAS f'

• Atenção, loucas pelas novidades
dos cabides para o alto verão,
Tatiane e Juliana apresentam a

nova coleçãoVuarnet, a partir de
hoje, na sofisticada lojaDonna
Anna.Vai perder?

• Uma das criaturas mais doces e

incríveis desta cidade, a querida
Bruni, da Bicho Grilo, amanhã,
certamente será a: aniversariante
mais festejada da cidade.

• Paola Pontes feliz da vida com
a chegada da mommy from
Porto Alegre, para temporada de'
férias na urbe sorriso.

• O empresário Marco Aurélio
Marcatto vai curtir temporada
de verão com a família, em
Balneário de Camboriú.

Sinalização
Perguntar não ofende. Quan

do é que os responsáveis pelo
trânsito de Jaraguá irão sinalizar
com faixas a Rua Marina Frutu
oso? Pelo menos o tradicional:
Pare, Devagar, Escola , Veloci
dade máxima, etc ... A via virou
uma pista de corrida.

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 16 de dezembro de 2010

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Na sexta-feira, 17, Ana Paula da Silva além da
sua beleza física apresenta todo seu talento como
cantora, instrumentista e violonista, no lançamento
do seu 50 CD "Pé de Crioula, na Scar

Suelen Nitzke, telefonista na

Caraguá Auto Elite, é a grande
aniversariante de hoje

Dica da
quinta-feira
Curtir a London Pub.

Hoje a casa super lota.

"
o único erro real
é aquele através
do qual não

aprendemos nada.
Jtj'WI.� Q.Wfli ..

"

TE
• Sandra Lessa Costa com
a corda toda como sempre,
erauma das presenças mais

festejadas no HappyHour da
amiga Rose Peliní, terça-feira.

• O empresário e gente do
bem Beto Mannes desfila
numa reluzente Porche zero
bala. Trouxe na bagagem do
último Salão doAutomóvel.

• Firme e forte continua I

o romance do casal
destaque Daniela eWalgner
Albuquerque Jr, que já
vivem eternos momentos

. apaixonados.

• A gatinhaMaitê Prado, filha
de Franciele eVagner Prado,

Buxixo
A Casa & Cia presentes, uma

das lojas mais pontuadas de Ia
raguá, está com uma promoção
de vários "mimos", todos es

peciais com até 30% desconto
a vista. São peças únicas. Vale
conferir! Mas vá logo que está
acabando, tá?

André
Um grande aniversariante de

.hoje é o jovem empresário André
Caviguioli, (leia-se Elian Malhas),
que festeja a data intensamente.
Parabéns, amigo! O meu desejo é

que sejas plenamente feliz.

Tempos modemos
Cá entre nós já foi aquele

tempo em que os homens não

freqüentavam salão de beleza
ou estética. A coisa mudou e não

precisa ser metrossexual para ir
em frente. Agora é a tecnologia
que está atraindo os marmanjos
e fazendo com que amaioria tro

que barbeadores elétricos e apa
relho de barbear pelo laser. Nem
tão barato, mas definitivamente
uma libertação diária. Logo, logo
ao alcance de todos.

ainda recebendo bicocas pela
estreia de seus sete aninhes.

• Dia 25 de dezembro terá

grande baile de Natal, na
Sociedade Amizade, com
o grupo Karisma, do Rio
Grande do Sul.

• Acesse o site www.
moagoncalves.com.br e
confira as fotos de formatura
da turma da EscolaVictor
Meirelles.

• O Big BossWalter Ianssen
. Neto, o Teca, e sua Solange,
em breve serão ávós. Vem aí a

primeira netinha do casal.

• Com essa,fui!

Megawolts
Pois é meus leitores) o universo "colorido" está vibran

do. E não é à toa. A Receita Federal confirmou que as uniões
estáveis de casais homossexuais já serão reconhecidas na

declaração do Imposto de Renda de 2011, cujo prazo da de
claração começa em l° de março do ano que vem. Na para
lela, o INSS também já reconheceu o repasse de pensões aos
companheiros do mesmo sexo. E omundo continua girando!
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o consumo de maconha
aumentou no ano passado
entre os adolescentes

americanos, e, inclusive, já
superou o de cigarro entre

'Os estudantes do último
ano do ensino médio.

..... relatório anual do Insti

tuto Nacional de Abuso

de Drogas (Nida), sobre
---_ consumo de drogas pu
blicado esta semana, revela que
entre os estudantes de 17 e 18

anos, 21,4% fumam maconha,
enquanto 19,2% fumam cigarro.

A diretora do Nida, Nora

Volkow, afirmou que houve um

aumento de 10% no consumo de

maconha entre os adolescentes.

O instituto de pesquisa social da

Universidade de Michigan reali

za anualmente este estudo para
o Nida, que consiste em uma

pesquisa feita com mais de 46

mil estudantes de 'entre 13 e 18
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anos. O estudo revela que entre

os estudantes de 13 a 14 anos,

16% fumaram maconha alguma
vez no último ano, enquanto na

pesquisa do ano passado essa

porcentagem era de 14,5%. Dos
estudantes entre 17 e 18 anos,

6,1% assumiu que fumava ma

conha de forma regular, contra
5,9% do ano passado.

Entre estudantes de 17
e 18 anos, 21,40/0 fumam
maconha, enquanto 19,20/0
fumam cigarro, segundo
Instituto Americano de

Abuso de Drogas

Já entre os estudantes de 15

a 16 anos, 3,3% disse que consu

mia maconha, em comparação
aos 2,8% da pesquisa de 2009,
enquanto entre os adolescen

tes de 13 a 14 anos, 1,2% admi

tiu fumar a droga regularmen
te, contra 1% do ano passado.
A diretora do Nida considerou

os resultados "muito proble-

máticos" porque "são esses os

mais vulneráveis", já que nessas

idades seu desenvolvimento

cerebral continua e o consumo

da droga pode afetar sua capa
cidade de aprendizagem. Os

especialistas temiam que, este

aumento no consumo se pro
duzisse devido à atenção que
o.debate sobre a legalização da

maconha em Estados como Cali

fórnia gerou este ano .:

O diretor do, Escritório de
Política Nacional de Controle

de Drogas da Casa Branca, Gil

Kerlikowske, que participou da

apresentação, destacou que es

tes dados são "preocupantes".
Kerlikowske considerou que as

propostas para legalizar a maco
nha enviaram uma mensagem
"errada" aos jovens.

Para especialista, campanha pela
legalização da maconha pode

ter colaborado para estimular os

jovens a aderirem à droga.

CIFRA � 'i7 R rn
PESSOAL [.;J U L.5 lKJ

NOS ESTADOS UNIDOS

USO damaconha entre jovens sobe
Mais de 20% dos adolescentes com idade entre 17 e 18 anos fazem uso regular da droga

Crédito Consignado para:
• Aposentados.e Pensionistas do INSS

• SelVídores Públicos.,. Estaduais eFederais

(Marinha. Exército eAeronáutica)
Crédito Pessoal com Débito em Conta
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afirmaram que a legalização do

jogo sem uma estrutura adequada
de fiscalização seria uma porta de
entrada à lavagem de dinheiro. O
documento alegou ainda que uma
das propostas do projeto, a de des
tinar royalties para saúde, vai con
tra a Constituição.

Segundo especialistas do gover
no, o bingo não é umbem ou direito

público, inviabilizando a destinação
de royalties. Poderia ser instituído

.

um tributo, mas por meio de um

projeto de lei complementar (e não
ordinária, como Q dos bingos).

Na avaliação. de Paulo Pereira
da Silva, traições em diferentes ban
cadas foram determinantes para a

rejeição. Segundo ele, apesar de lí
deres de partidos, como o Pp, terem
orientado a favor da matéria, mui
tos congressistas votaram contra.

Presente navotação, o deputado
federal e futuro ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo (PT-SP), co
memorou o resultado. "Como de
putado, achei que o texto eramuito

ruim, beneficiava a lavagem de di
nheiro. Foiuma decisão correta, que
merece aplausos", disse. Na avaliação do deputado Paulo Pereira da Silva, houve traição

Grupo alemão
cita provável
cura de HIV

Ainda é tudo muito preliminar e os

próprios cientistas estão
I
com um pé

atrás, mas um grupo alemão acredita
ter evidências de cura de um paciente
norte-americano com Aids utilizando
células- tronco adultas.

TimothyRayBrown, 44, que vive em
Berlim, tinha também leucemia, e por
isso recebeu as células-tronco, retira
das da medula óssea de um doador. O
doador das células que Brown recebeu
no transplante tinha uma mutação:
não produzia a proteína CCR5, funda
mental para a multiplicação do vírus
HIV no organismo humano.

Após o transplante em 2007, o pa
ciente foi acompanhado pelos pesqui
sadores da Universidade de Medicina
de Berlim. Em 2009, eles publicaram um

artigo científico que falava no "sumiço"
do vírus HN. Agora, na revista científica
"Blood', já falam de "evidência de cura".

Os pesquisadores lembram que,
como o estudo envolve somente um

paciente, é necessário ter cautela antes

de dizer com certeza que se chegou a

uma cura para a Aids.
Além disso, transplantes demedula são

arriscados. Brown, por ter leucemia, teria
de fazer um de qualquer jeito,mas subme
ter pacientes comAids ao tratamento seria

perigoso, ainda mais sabendo que hoje é

possível sobrevivermuitos anos comAids.

PREVISÃO DO TEMPO·

Projeto aindapodevoltar
Congressistas favoráveis à liberação do jogo do bingo já se articulam

_

DIVULGAÇAO

Apesar do plenário da
Câmara dos Deputados
ter rejeitado na noite de
terça-feira, por 212 votos
a 144, a legalização dos
bingos" o projeto ainda
pode ser reapresentado.

Congressistas
favoráveis já

afirmam que ainda vão ten

tar votar outras versões da

proposta, numa tentativa
de evitar que ela seja descartada de
vez. "O projeto continua na pauta.
Como tem preferência de votação,
podemos revivê-lo em fevereiro",
afirmou o deputado Paulo Pereira
de Silva (PDT-SP), um dos principais
articulares damatéria.

Técnicos dos três Poderes, coor
denados pelo Ministério da. Justiça,
trabalharam intensamente na úl
tima semana para que a proposta
fosse rejeitada. Na terça-feira, o mi- .

nistério entrou em contato com di
versos deputados para mobilizá-los
contra a liberação do jogo.

Em nota divulgada, os técnicos

Tempo instável com céu
encoberto e chuva forte
do Planalto ao litoral de

. SC. Nas demais regiões,
chuva isolada.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 19°e
MÁX: 28°e

SEXTA

MíN:" 19°e
MÁX: 28°e

SÁBADO
MíN: 200e
MÁX: 32°e

DOMINGO

MíN: 19°e
MÁX: 3 ioe ;f��'"�'''JP",,,ud{I'�""'''''

üHUVIJ�I,

Sexta com céu
encoberto em SC
No último dia dessa semana, um

sistema de baixa pressão no litoral
catarinense mantém o céu encober
to e chuva. Volumes significativos
acumulados entre 60 e 100 milíme
tros no litoral Norte eVale do Itajaí.
No Oeste e Meio-Oeste, o dia tem

pancadas de chuva apartir da tarde.

'-"1
,�'
TI'(pmadafllll't:illlmfmtn

twubtado

'""1:: WII�I� ri f,:;WVllr� � $��i cs lU.d L@ � W�,JI �//i' IA

Chuva segue
semana que vem

,

A semanado Natal será de chuva

praticamente todos os dias. A ten

dência é de intensidademoderada a
forte, favorecendo acumulados sig
nificativos, o que pode resultar em
chuva próxima ou acima da média

climatológica em dezembro. A tem

peratura permanece amena.
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Mercado Regional

Lourival Karsten
.._ stá nos planos da municipalidade uma

atualização no Plano Diretor traçando
novas ruas e definindo mais pontes com

.... o intuito de, juntamente com a duplica
ção da BR-280, estabelecer a implantação de
rodovias que permitam a criação de um con

torno rodoviário. Isto fatalmente passará por

Viagens
o mercado de turismo está bem aquecido e

vendo o nascimento de mais uma empresa gigan
te que é a CVC, que já é a maior da América Lati
na. Ela acaba de arrematar por R$ 10 milhões as 14

agências de turismo do Carrefour. A CVC já tinha
agências em algumas unidades do Carrefour e

agora poderá utilizar ainda mais este canal de
vendas. A CVC já tem 610 agências exclusivas e

atua através de mais de oito mil agências de via
gem multimarcas.

Tecelagem
Gumz

Uma das mais tradicio
nais empresas de Jaraguá está
completando hoje 42 anos de
existência. Sua origem está
na diversificação de - inves
timentos do fundador do

Frigorífico Gumz e continua
sendo uma das poucas tece

lagens da região dedicada ao

tecido plano.

Vendas do
comércio

O IBGE confirma o cresci

mento de 0,4% nas vendas do co
mércio varejista em outubro em

comparação com setembro. Em

relação a igual mês do ano pas
sado, o crescimento foi de 8,8%.
Assim, já são seis meses de cres

cimento contínuo.

Carga tributária
os brasileiros continuam ba

tendo recordes em sua contri

buíção para ogoverno através de

impostos. Este ano será atingida
a inédita marca de R$ 1,2 trilhão
de acordo com o Impostômetro
mantido pelaAssociação Comer
cial de São Paulo.

investimentos do governo do Estado nas SC-
413 - rodovia do arroz - e SC-416 - Pomerode

Jaraguá do Sul. Isto é fundamental para que o

município que é a quinta major economia do

.

Estado possa continuar se desenvolvendo. Às
margens destas novas vias certamente se esta

belecerão divers�s empresas.

Petroleiras
Uma proposta em andamento na ANP poderá

abrir um novo mercado no país. Trata-se de via
bilizar o surgimento de pequenas e médias pro
dutoras de petróleo que deverão incrementar a

exploração deste produto em terra firme. Com
o interesse das grandes empresas focadas na

produção no oceano, sobram oportunidades
em terra firme, onde pequenas reservas - que
não interessam às empresas gigantes - perma-
necem inexploradas.

.

CapaCidade de
investim'ento

Iíeeneíemente
,

ambiental'
.

Questionado sobre a capaci
dade de investimento do muni

cípio' na plenária aAcijs/Apevi, o
secretário José Olívio Papp infor
mou que atualmente a Prefeitura
de Jaraguá do Sul está destinando
16% do orçamento para investi
mentos assim como tem apenas
110 milhões de reais em dívidas -

incluindo o Samae - contra uma

capacidade de endividamento de
376milhões de reais. Sem dúvidas,
é uma situação muito privilegiada,
pois tem "fôlego" para dar conta de
pelomenos umaparte dos grandes
desafios com recursos próprios.

A Fujama já atingiu o grau 3

que é o limite para os licencia
mentos locais e por isto continua

dependendo da Fatma de Ioín
ville, pois o escritório local por
enquanto não tem dotação de

pessoal técnico para realizar li
cenciamentos. A situação é ainda
mais grave em relação aos muni

cípios vizinhos que, sem poder
contar com um órgão ambiental'
em seus municípios, dependem
totalmente dos licenciamentos
da Fatma. Situação que já se ar

rasta por muito tempo e sem so

lução à vista.

EDITAL
.

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comar

ca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que LUI� PIAZ, CI n°

1.134.024-SESP-SC, CPF n0248.385.279-34, industriário e sua esposa DORLY PIAZ,
CI n° 2.442.599-0-SESP-SC, CPF n° 623.153.409-00, costureira, brasileiros, casados

pelo reqime de Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da LEI6.515/77, re
sidentes e domiciliados na Rua Ano Bom n/ 650, em Corupá-Sc, requereram com base

no art. 18 da Lei n06.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na RUa

94- Pedro Altamir Hoffmann, Bairro Ano Bom, perímetro urbano de Corupá/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Corupá/SC, com forme Certidão

n° 067/2010, expedida em 18.06.2010, assinando como responsável técnico, o técnico
em agrimensura Franklin de Oliveira, CREA n° 248�9-3, ART n° 3801322-1. O des
membramento é de caráter residencial, possui a área total de 45.132,94 m2, sendo de

4 (quatro) parcelas, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da

ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscréve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá/SC.
-

JARAGUÁ DO SUL, 01 DE DEZEMBRO DE 2010

AOFICIALA

Weg - aposta do mercado
"-

o Itaú BBA realizou a reavaliação de suas recomendações e sele-
cionou ações de sete indústrias que considera as melhores apostas
para o longo prazo. Entre elas estão as ações daWeg, por causa de
sua estreita ligação com o segmento de geração, transmissão e distri

buição de energia (GTD). A aposta dos analistas é que o mercado de
GTD, depois de uma baixa em 2009 e recuperação em 2010, deve cres
cer ainda mais em 2011. Os analistas apostam que para aWeg isto
traga um ritmo anual de crescimento do faturamento de 1�% ao ano.

LOTERIA'

48 - 61 .. 66 - 69 - 72 .

01 - 04 - 21 - 38 - 41 - 44
S fE ('i !.H�,! [�(I

12 - 15 - 18 - 29 - 32 - 33

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

15.DEZEMBRO.2D10

15.DEZEMBRO,2D10
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* SAO PAULO

[

1
I '

Uniticacão
.:J

Ontem de manhã ouvi, em

um programa de tevê, a opinião
do pesquisador que apresentou
o projeto de unificação dos títu
los brasileiros à CBF. Acho que a

Taça Roberto Gomes Pedrosa,
de 67 a 70, realmente pode ser

incorporada. Mas a Taça Bra
sil já gera mais polêmica. Ela
lembra muito a atual Copa do

.

Brasil, pois era disputada pelos
campeões estaduais. Teve edi

ção que Santos foi campeão com
apenas cinco Jogos. A polêmica é

grande, mas poderia ser evitada
se não demorassem 30 anos para
resolver a questão.

ANIVERSARIANTES.

í7i fl,2f1���l�VO MAtf� �,8%),
m��)13) - Disputa a terceira
divisão no futebol argentino.

$ItJJj '.tORi (li AfJiJJSJ -

Fundado em 1930, desativado
e reativado nesta data.

I
I ,

) j
l

flj�m (Iii I�OS)
Clube paulista licenciado do

futebol profissional.

DOIS ,TOQUES

J
\

{

DIVULGAÇÃO

•

Amistoso para preencher
grade da televisão

Já virou tradição todo fim de ano ter amistoso de futsal para
preencher a grade da televisão. Pelo jeito este ano não acharam
nenhuma seleção para enfrentar o Brasil, até porque o primei
ro dos dois jogos será no dia 26, às 10h da manhã, em Santos.
Por isso será feito o "Desafio das Estrelas", onde jogadores
que atuam no futsal brasileiro enfrentarão os atletas que es

tão no exterior. Se for feitoum evento beneficente, como as

tradicionais peladas de fim de ano no futebol, será bastante,
válido. Fica aí a dica para a CBFS. Do pessoal que estava em

Iaraguá do Sul, foram chamados Neto, Leco, Lenísio, Valdin
e Índio (este vai defender os estrangeiros) ..

DIVULGAÇÃO

Na Argentina
o piloto de down hill, Markolf

Berchtold, conquistou mais um

troféu internacional na carreira. Ele
esteve em Bariloche, naArgentina, e
de lá trouxe o primeiro lugar na ca

tegoria profissional na quinta etapa
da Open Shimano. Mas não foi fácil

para o schroedense. Ele conquistou
o ouro por apenas 70 centésimos,
terminando a prova com 2min-

41seg22, contra 2min41seg92 do

equatoriano Mario Iarrin.

UTSAl FEMININO

Futsal sub-20
está na,briga
pelo Estadual
Equipe disputa o quadrangular
a partir de amanhã em Chapecó
JARAGUÁ DO SUL

A ADJ/Postos Mime/FME
começa amanhã a disputa
pelo título do Campeonato
Estadual Sub-20.

As
comandadas de Vi

tor Alexandre estreiam
diante de Brusque,· em
Chapecó, pelo qua

drangular final da competição.
Segundo o técnico, as chances de
título são grandes, apesar de pre
ver jogos bastante equilibrados,
uma mostra da evolução que a

.modalídade tem sofrido nos últi
mos anos. "Tudo pode acontecer.
Nossas principais rivais serão

Chapecó, mas ninguém é imba

tível", disse.

\1.

II�pesar da poucà idadeJ,as
men·inas tê,m experiência
e podem fazer bonito

neste Estadual".'

A equipe jaraguaense é for
mada basicamente por atletas
da categoria sub-17, com apenas
as duas goleiras e duas jogado-

ras de linha com idade sub-20.
No entanto, esta característica
do time não altera sua competi
tividade. "Apesar da pouca idade
são meninas experientese que
podem fazer bonito no Estadu
al", comentou. Além de Brus

que, Jaraguá do Sul enfrentará
as donas da casa no sábado,
às 10h30, e Criciúma, às 17h30.
As partidas acontecem no Oeste
do Estado porque Chapecó teve

a melhor campanha na primei
ra fase.

LIGA FUTSAL

A paralisação do futsal mas
culino em 2011 não interferiu
no feminino. De acordo com Vi

tor, elas continuam nas disputas
nacionais, o que inclui a segun
da participação na Liga Futsal
2011. Ele confessa que está atrás
de novas jogadoras para ter um

time mais competitivo. "A única
coisa que interfere é a visibilida
de. Qual atleta que não quer jo
gar num time que no masculino

possui estrelas como Falcão e Le

nísio?", admitiu.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

,;-

Equipe é formada por jogadoras do sub-17 e algumas do sub-20
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FORA DE CAMPO

*

AMÉRICA-MG . GARANTIDO
Preto renovou com o Coelho por mais uma

temporada. Importante na defesa durante
o acesso, sua permanência era vista com

prioridade. Micão e Gabriel também tive
ram seus contratos renovados.

ATLÉTICO-GO • DE SAíDA
Elias não chegou a um acordo com o Dra

gão e acertou com o Atlas, do México. O

jogador, que chegou a disputar a artilharia
do Brasileiro, terá como parceiro de time
Lúcio Flávio, ex-Botafogo.

ATLÉTICO-MG • FECHADO

Patric, do Avaí, esteve ontem em Belo Ho
rizonte para assinar contrato com o Galo

por quatro anos. Ele tem os direitos liga
dos ao Benfica, que estaria disposto a li-

- berar 50% para o time mineiro.

ATLÉTICO-PR • EMPRÉSTIMO
Quem está negociando com o Furacão é o

meia Matías Defederico. O argentino não
se firmou no Corinthians e expectativa é

que o jogador seja emprestado ao clube

paranaense por um ano.

BAHIA • ATAQUE
Outro que está muito perto de deixar o

Parque São Jorge é Souza. Encostado no

Timão, o atacante deve ser emprestado
por um ano ao Bahia, sendo o principal
reforço baiano no Brasileirão 2011.

BOTAFOGO • FICA

O Cruzeiro até tentou levar Loco Abreu,
mas o Fogão. anunciou ontem a renova

ção do atacante por mais um ano. Ele já
tinha contrato até o fim de 2011 e agora
está amarrado com o clube até 2012.

CEARÁ • BAIXAS

O Vovô sofreu duas baixas na parte ofensi
va para 2011. Os atacantes Magno Alves

e Misael se despedem do clube. Flumi

nense e Vasco, respectivamente, devem
ser o futuro dos jogadores.

CORINTHIANS • IMPERADOR

A imprensa nacional já adiantou: Adriano

será do Timão em 2011. Porém, a direto

ria alvinegra nega. Em nota, a direção ad

mitiu o interesse, mas declarou que "não

existe acerto com o atacante".

CORITIBA • PARCEIRO

O grupo J. Malucelli se tornou o mais novo

patrocinador do Coritiba. A empresa per

doou uma dívida feita do clube que perdura
desde 1990, em troca de um ano de sua

marca estampada na camisa do clube.

SflFC

CRUZEIRO • MOVIMENTAÇÃO
O técnico Cuca acredita que a Raposa pre
cisará de poucas intervenções. O treinador

admite aproveitar jogadores do clube que
estavam emprestados. Um deles é o jovem
meia Dudu, cedido ao Coritiba.

FLAMENGO • CONTROVÉRSIAS
De um lado o Sport nega qualquer nego
ciação com Ciro, do outro o Mengo prepara
uma lista para troca. Além disso, o rubro-ne

gro ofereceu R$ 4 milhões e o empréstimo
de dois ou três atletas.

FLUMINENSE • NA META

Após fazer uma rescisão amigável com Fer

nando Henrique e Rafael, oTricolor está na

cola de Diego Cavalieri, do Cesena, para ser
o goleiro da Libertadores 2011. Para Ricar

do Berna restou a reserva.

GRÊMIO • ARTILHEIRO.

Dono do goleador do Brasileirão, o Grêmio
inicia esta semana as negociações para
renovar com Jonas. Isso não impede que
o clube procure outros artilheiros. Na mira

está Edno, do Botafogo.

INTERNACIONAL • DESGASTE

Tudo leva a crer que a disputa do terceiro

lugar no Mundial poderá ser o último jogo
de Alecsandro no Inter. Desgastado com a

torcida, o jogador tem contra também o fato

de dirigentes não gostarem dele.

PALMEIRAS • PERMANÊNCIA
Marcos Assunção deve permanecer no Ver

dão. Sondado pelo Santos, o jogador disse
que só sai com o consentimento da diretoria

alviverde. Por isso, o Palmeiras ampliou o con

trato até 2012 e aumentou o salário.

SANTOS • NÃO DEU

O presidente Luis Álvaro Ribeiro admitiu on

tem que a disputa com o São Paulo pelo ata

cante Ricardo Oliveira irritou os dirigentes do
AI Jazira. Por isso, o clube árabe o liberará se

alguém pagar R$ 16,8 milhões.

SÃO PAULO • OTIMISMO

Se o Santos praticamente abriu mão, o São
Paulo ainda sonha em manter Ricardo Oli

veira. O diretor tricolor João Paulo de Jesus

Lopes voltou animado dos Emirados Ára
bes e disse que o acerto está próximo.

VASCO • DE PORTUGAL

Diretor de futebol Rodrigo Caetano aguarda
uma resposta do Braga para confirmar a

contratação do atacante Elton. Emprestado
ao clube português até a metade do ano

que vem, o jogador pode voltar antes.

*

"* 1;(

��
CRICIÚMA E.C.
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SANTA CATARINA

AVAí· MULTA
O Avaí escapou de punição mais severa no STJD. Por
causa da invasão de gandulas no jogo contra o Santos,
pelo Brasileirão, o Leão da Ilha terá de pagar uma multa

de R$ 5 mil e não perderá mando de campo.

BRUSQUE • REFORÇO
A diretoria do Brusque ainda não confirmou a vinda

do atacante Aloísio Chulapa, ex-São Paulo. Mas já
apresentou o meia William, ex-Joinville e Figueirense.
O jogador tem 33 anos e ainda se recupera de lesão.

CHAPECOENSE • DISPENSADOS
A notícia que movimentou a Chapecoense nesta sema

na foi a dispensa do zagueiro Marcelo Ramos e do vo

lante Fabrício, ambos por indisciplina. Este último não

chegou'a ficar nem duas semanas no clube.

CONCÓRDIA • REAPRESENTAÇÃO
Depois do acesso para a elite do futebol catarinense,
o Concórdia reiniciou os trabalhos na última segunda
feira. No total, 19 atletas foram apresentados, alguns
que estavam na campanha da Segundona e outros

que vieram do interior de SP.

CRICIÚMA • EXAME

O goleiro Andrey foi anunciado na última sexta-feira,
mas poderá nem jogar pelo Criciúma. Exame apontou
uma microlesão no joelho esquerdo, que adiou pela
segunda vez a apresentação oficial.

FIGUEIRENSE • APRESENTAÇÃO
Fernando Gabriel foi o último atleta a ser apresenta
do no Orlando Scarpelli. Omeia de 22 anos estava no

Paraná Clube e chega com contrato de um ano com

possibilidade de renovar por mais três.

IMBITUBA • AMISTOSOS

De olho no Estadual, o Imbituba já vem fazendo vá

rios jogos-treinos. No último deles, perdeu por ixO

para o time júnior do Figueirense. Amanhã, o Zimba

enfrentará um combinado da cidade de São Ludgero,
no Sul do Estado.

JOINVILLE • SÉRIE C

Em Joinville, a grande expectativa é pela homologa
ção da CBF sobre o acesso do time à Série C do Bra

sileirão. Depois de conseguir a vaga no tapetão, falta
apenas isso para confirmar o acesso do tricolor.

MARCíuo DIAS • SEIS
A diretoria do Marcnio Dias já revelou o nome de seis

contratações para a temporada: Dudu (zagueiro), Rá
dson (zagueiro), Samuel (lateral), Teço (meia), James
Santana (meia) e Alex Sandro (meia).

METROPOLITANO • ESTÁDIO
O maior problema do Metropolitano para o Esta

dual 2011 é o mesmo de 2010: a falta de está

dio. O Sesi vai reformar a pista de atletismo e,

por isso, o time de Blumenau cogita mandar as

partidas em Ibirama.
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Sem sustos, InterdeMilão vence
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Italianos disputarão a final do Mundial de Clubes com o azarão Mazembe no sábado à tarde

ARU DHARI

A surpreendente derrota
do Internacional na
véspera serviu de alerta
paraa Inter de Milão.

Mesmo
jogando para o

gasto, o time italiano
evitou o desperdício
de gols, foi eficiente

nas finalizações e não deu bre
chas para o Seongnam, da Coreia
do Sul. A vitória por 3xO garantiu
a presença na decisão do Mun
dial de Clubes da Fifa contra o

azarão Mazembe, do Congo.
Com Zanetti na lateral direita

no lugar de Maicon, o time italia
no foi da preocupação ao alívio
em menos de dois minutos. Logo
em seu primeiro toque na bola,
o meia Sneijder sentiu a coxa es

querda e teve de deixar o campo
para o lugar de Thiago Motta.

Mas, logo em seguida, Stankovic
aproveitou desarme parcial da

zaga coreana, depois de jogada
de Eto'o, para invadir a área e

bater na saída do goleiro Sung
Ryong Iung,

Com a vantagem precoce, a In
ter esfriou o jogo e passou a explo
rar os erros do rival, que precisou
se lançar ao ataque. Mas, quando
apertou, a atual campeã europeia
deixou evidente sua superiorida
de técnica. Aos 32, Zanetti tabelou
com Milito, recebeu lindo toque
de calcanhar e bateu cruzado.

O panorama morno con

tinuou o mesmo no segundo
tempo. Quando quis, a Inter ca
prichou e foi isso que aconteceu.
Aos 27, para matar o jogo, Milito
ficou com rebote do goleiro em

chute de Eto'o e marcou o ter

ceiro do time europeu. Com o

placar mais tranquilo, Rafa Bení
tez aproveitou para sacar alguns
jogadores, poupando-os para a

.
decisão. A Inter de Milão jogou
com calma nos minutos finais,
assegurando seus. atletas para o

Mundial.

FOTOS DIVULGAÇÃO

MESMO COM EUMU�AÇÃO NO MUN[)iAl TÉCNKO PERMANECE NO TIME

Diretoria garante Celso Roth
A eliminação nas semifinais do Mun

dial de Clubes, com a surpreendente der
rota por 2xO para o Mazembe, do Congo,
abalou o Internacional. Porém, a diretoria
do clube gaúcho garante que o técnico Cel
so Roth seguirá no comando da equipe na

. próxima temporada, apesar de reconhecer
que o tropeço foi decepcionante e um dos
maiores vexames da história do clube.

Roth assumiu o comando do Interna
cional em junho e teve sucesso imediato
ao derrotar São Paulo e Chivas Guadala

jara' levando o time gaúcho a conquistar
pela segunda vez na sua história o título
da Libertadores. "Ele está há seis meses

conosco, conhece o time "e a ideia é que

permaneça", afirmou Fernando Carvalho,
vice-presidente de futebol.

O dirigente garantiu que 'O trabalho de
Roth é avaliado pelo conjunto de resultados
e não apenas por. apenas um jogo, como
a derrota para o Mazembe. "Um jogo não

pode servir de subsídio para uma decisão
da diretoria. Sabemos que não foi por esse

jogo que avaliaremos o seu trabalho", disse.
Carvalho prometeu que o Interna

cional será competitivo e lutará pelo
terceiro lugar do Mundial de Clubes em

confronto com o Seongnam. "Temos que
honrar nossa camisa, estamos abatidos,
mas recobraremos nossas energias para
enfrentar quem for", comentou.

Diretoria afirma que trabalho de Roth não pode ser avaliado apenas em uma partida

Hegemonia do
futebol Europeu
A final do torneio está marca

da para sábado, às 15h. Os africa
nos tentarão seu primeiro título
mundial, enquanto que a Inter
lutará pela hegemonia do futebol
europeu, que fez os três últimos

campeões (Milan, Manchester'
United e Barcelona). Na prelimi
nar, Internacional, em clima de

ressaca, e Seongnam decidirão

quem fica com o terceiro lugar.

Zanetti entrou no

lugar de Maicon e fez o
segundo gol do jogo
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AsenteI).ça
é verdadeira

pelo menos para aqueles
que se cadastraram na

Operação Viagem Segu
ra' da Polícia Militar. O programa
acontece entre 17 de dezembro e 9
demarço, com o objetivo de evitar
furtos e arrombamentos durante o

período de férias.
Até o momento, 174 moradias

já estão cadastradas em Jaraguá do
Sul- amaioria no bairro Ilha da.Fi

gueira, onde 22 casas farão parte da
rota especial. Guaramirim, Schro
eder, Corupá e Massaranduba, que
também integram a operação, so
maram 14 residências no total. O

cadastro, no entanto, não está en

cerrado, e pode ser feito até o final
da operação, emmarço de 2011.

"Nesse período diminui, o mi-

JARAGUÁ DO SUL

A partir de amanhã, os
veranistas que decidirem
passar as férias longe de
Jaraguá do Sul poderão
embarcar na viagem com

a consciência tranquila.

Segurança 23

Denúncia em escola de Corupá
será levada à gerencia regional

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 16 de dezembro de 2010

mero de ocorrências como per
turbações, brigas e até mesmo

acidentes. Consequentemente,
sobra mais tempo para direcionar
o policiamento preventivo ao furto

de residências, que pode ser maior

nessa época", explica o comandante
do 140 Batalhão da Polícia Militar,
Major Rogério Vonk. Segundo ele,
além do efetivo normal, estarão en
volvidos também policiais como os

do Proerd (Programa Educacional

de Resistência às Drogas e àViolên

cia), que durante as outras épocas
do ano não trabalham nas ruas. A

intenção é que a ronda passe pelo
menos duas vezes por dia em cada

uma das residências.
"Percebemos uma diminuição

sensível de ocorrências nos locais

visitados. Mas temos sempre de 350

a 600 cadastramentos, é uma pena
que a adesão não tenha aumenta

do", comenta o Major. Segundo ele,
em alguns anos os casos de furto e

arrorribamento chegaram a zero na

rota da operação - no ano passado,
das 593 casas vigiadas, apenas �.uas
tiveram problemas.

-il1/I!!I' .7I!fr "" "" - - o ••

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Além de fiscalizar, polícia entrará em contato em caso de problemas

FÉRI S

Operação Pé:UCl
garantiruma
ViagemSegura
Além de efetivo, políciamobiliza outros
funcionários para fiscalizarmoradias

Cadastro ainda
pode ser feito
Mesmo em caso de ar

rombamento ou qualquer
anormalidade percebida pe
los policiais, a garantia é de

que o dano seja omenor pos
sível. "Quando faz o cadas

tro, a pessoa deixa também
seus' números de contato.

Se uma janela for quebrada,
por exemplo, temos como

avisar no mesmo dia ou no'
dia seguinte", explica o Ma

jor Vonk. Para se cadastrar, é
preciso apenas seguir as ins
truções no link da operação,
na página principal do site

www.14bprn.com.br.

Vonk: bons resultados
• Bruna Borgheti nos últtmos anos
bruna@ocoppeiodopO"IJ.tom�bp. � , � � � � '. � � \ � • � \ � ...n 1 � t � • � ; � ; .

Um boletim de ocorrência re

gistrado na Delegacia de Corupá
pode dar início a um processo um

pouco mais longo. Na terça-feira,
a família de um estudante da es

cola estadual São José acusou um
dos professores do menino de ter
mostrado cenas de pornografia
pelo celular, em sala de aula.

Segundo a mãe do garoto, E.
M. M., 40 anos, o diretor da escola,
Laírton Müller, havia visitado a fa
mília no final da tarde de terça-feira
e assinado um termo de responsa
bilidade, afirmando que ficaria res

ponsável por qualquer atitude a ser

tomada. Ela afirma ainda que, na

ocasião, ele teria dito também que o

professor seria suspenso e não daria
aula em nenhuma outra escola.

Namanhã de ontem, umareu
nião entre o diretor, a família e o

professor acusado aconteceu na

escola. Em entrevista a O Correio
do Povo, Laírton afirmou, a prin
cípio, que os envolvidos haviam

chegado a um consenso, já que
havia sido "apenas ummal enten
dido" e o vídeo era de música, e

não com temas pornográficos.
Mais tarde, no entanto, o dire

tor afirmou que estão registrados
na escola duas atas - uma com a

declaração da família, outra com

a declaração do professor, afir
mando que não havia sequer le
vado o celular para a escola. As

sim, Laírton afirma que existem
"duas verdades", e que não toma
ria partido. "Está tudo registrado
e vou repassar à gerente regional
de educação (Deni Rateke), para
que ela tome providências, se fo
rem necessárias. A escola jamais
vai negligenciar uma situação des
sas", disse o diretor.

O aluno, já aprovado, está de
férias. Já o professor, segundo
Laírton, era contratado em ca

ráter temporário e o contrato
deve vencer amanhã, não sen

do renovado.

PAV�MENTA O

Obras iniciadas no Rio da luz
Já foi iniciada a drenagem e a colocação de tubos na estrada JGS

452 � extensão da rua Eurico Duwe - no bairro Rio da Luz. Até agora,
1,6milmetros já foram trabalhados, de um total de 7,1 quilômetros. A
próxima etapa para a pavimentação é a terraplanagem. O prazo final

da obra é de seis meses, e o orçamento superou os R$ 4,2 milhões.

ESTADO DE SANTA.CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS W 010/10

TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para serviço de adaptação, reforma e ampliação
elétrica da nova sede da Secretaria de Obras do Município de Corupá.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 16/12/2010, às 14hOOmin do dia 12/01/2011.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min do dia 12/01/2011.

TIPO: MENOR PREÇO.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de
Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443, necessariamente o interessado deverá comparecer na Prefeitura de

Corupá, com a entrega de uma mídia CD-R para aqravação das informações.
Horário: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Corupà, 14 de Dezembro de 2010.

lUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

ED I TAL
Tomada de Preços N° 196/2010

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Tipo: Menor Preço Global

NOTA DE ANULAÇÃO
OBJETO: O presente Edital tem por objetivo receber propostas para aqui
sição de sistema antifurto para a Biblioteca Pública Muncipal Rui Barbosa,
compreendendo o fornecimento de 02 antenas e 35 mil etiquetas anti-furto em

conformidade com os dados identificativos nos itens I, II, III e IV.

MOTIVO: Anulação do processo licitatório em epígrafe e seus atos posterio
res, em razões da necessidade de alterações na modalidade do edital, tão
logo devendo ser republicado. Por este motivo o Município decide pela ANU-
LAÇÃO do processo licitatório.

.

Jaraguá do Sul (Se), 14 de dezembro de 2010.

JORGE tulz DA SILVA SOUZA

. Secretá�io �e .��m.i':1,istração�': � 1, L. '.' '
• :.
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Prom�§ villlda� a� lli/12/Wl0 ou enquanto durarem cs e�qlle§ n�Co_�$V�.1lPM"��-�,.�, I'f«e �..aI!;:\Iil.. ���U)��4�, iiM� :w/J:l,.d>.It.W11U,_�
prem"l!ma'hvjsllillpart;rdf)R$28.'!lO/()O."'ndl�tlprom�"álldaupelWp.wa��_��!I\ItIf�.���pr�iW-�.·�-����ÇJilll�i2r" Caraguá Auto Elite

Uma relação de confiança
www.outoeIite.com.brGrupO.AutO.Elite-40anosdê-credibilidade.Líderdevendasdaregião.li\((IIf(.O�

CARAL:U:JMA FtMBRIAtA
A Carallurna �irtlbni�ta é I!Jma IJ)laliJta e�raí<tlª de I!IIIl11 eaJ:lle bastante eriIContrad,_o 1il1! �1�na, ,índia,
Arábia} EUf(.i)pa. G())Jlitp(j)�tos 6>ctfaílll(!)s sesse cactCi> imterf.erenil'na}e:Jilsa.ção, de ,saeie(la(le -

populações nativas ,OBAsomem a planta até Ii\Gje para e.A§alllar a tome em longas '(iJfinadas de
caça, sl:lprimin!l:o () apetite. A e�rªlIufiTilatarnbém ag.menta a �esistêl'llcia, dillilllill!Ii a
circunferência da cintura e c�rJta a feme exagerada e a vooíaãe de beliscar e dla ít(i)ctO.

CÁPSULA DE ÓLEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auXilia na queima de gordura!
O óleo de Cártamo é um antioxidante, rico em õmega 3
e ómega 6. Atua bloqueando a ação da enzima LPL

(responsável pelo armazenamento de gordura),
obrigando assim o organismo a utilizar o estoque de

gordura já existente como fonte de energia, gerando a

chamada lipólise (queima de gordura).
Benefícios do Óleo de Cártamo:
-lníbldor nataral da LPL (enzima Upase
Lipoprotéica responsável pelo aumento das células
de gordura no corpo).
-Aoeíera o M�tabQlismo .

-Ajuda na diluição dos Lipídeo$, redução dª Celulite e

da Gordura locallzada.

-Diminui as taxas de cotesterol, potencializa º sistema
rrnun,ológíco e tem prollriedade$ anti�int.lamatGrias.

Desejam,os a todos
um Feliz Natal e

Pr.óspero Ano Novo!!!

QUER UM BRONZEADO BONITO ,E DURADOURO?
Você não precisa mais ficarnoras torrando no sol na esperança de
"pegar" um bronzeado perfeito.
Um meio natural e eficiente .e que muita gente desconhece para
alcançar uma cor desejável e naraesura é a associação entre

Betacarotena, Urucum e Vitamina E, com este composto você não

precisa mais ficar horas e horas torrando no sol.
A Farmácia õkilíbrio traz para você esta associação em cápSulas.
Urucum: Pretele a pele dos raios solares, evitando o

envelhecimento. Contém Vitamina A, tonalizante natural que
bronzeia. e fixa o bronzeado.
8etacat'oteno: O eetacaroseno também é favorável na obtenção do

bronzeamente da pele. Quando uanstormace em vitamina A em

nosso organismo, al:lxtlia na formação de melanina, pigmento
.

respon$ável por prGteger a pele dos raios ultra-violetas e conferir o ,;/
bronzeamento. ,

/ '

.

Vitamina E: Um dos antioxidantes mais aclamados, demonstrando \
ter um efeito poderoso contra a deterioração das células e efeitos "

contra o envelhecimento. Informamos nosso calendário de final de ano:

24/12/2010 - Atendimento das 08:00 às 12:00.
25/12/2010 a 02/01/2011 - Férias coletivas.

03/01/2011 - Retorno as atividades.A ,a,macia Ekilibrio $empre atenta 00 qpe tem de melhor para seu bem esta.r!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




