
Quase às moscas
Sem dinheiro e sem patrocínio,

presidente do Iuventus, Ilda
Vargas, quer entregar o cargo

mas ninguém deseja o lugar
dele. Time pode ficar

só com garotos.
, .

a 21

Câmara elege Jaime
Negherbon presidente

, Pela primeira vez nessa legislatura, situação faz parte da Mesa Diretora com a
escolha de Dica Maser (PR) e Adernar Possamai (DEM) para 1 a e 2a Secretarias..

,

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Atual presidente, Natália Petry (PSB), parabeniza o sucessor, Jaime
Negherbon (PMDB), eleito por unanimidade em votação na noite de ontem

Trabalho em

favor da vida
Aumenta em 900% a

captação de órgãos
para transplantes -

,

no Hospital São José
de Jaraguá do Sul.

Página 9

Obras- ficam
para 2011
Inaugurações da UPA
de Corupá e do novo

prédio do INSS de
Guaramirim atrasam

novamente. Página 11

SERVIÇO
PRECÁRIO'

Sistema de
telefonia celular
é uma bagunça,
eainda paga-se,
e caro, porele.

, Página16
fMO�GONÇAl\IES

A longa espera
pelo lar, doce lar
Sete mil pessoas estão

; na fila da casa própria em
•

Jaraguá do Sul. Página 10

FAMEG

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 História o COIUlElO DO POVO • Quarta-feira, 22 de dezembro de 2010

1II/JI,:m.ffr.I[$W'J,7Il/I/HaUJ,lJm.I)!I!ImIHlilll/Jlt'i!lll1II/UiiiJlfilfiJiiU!J1l�Iffiiii!1IU!J1I/mll/f!1;_fml!f_"mUlIII/JIU!J1l!lU!J1lWIGrJi.

'Jíii3iIiI!!ffJ1RI411'!!!11/11IUUJ!;.II�'''''�� l;r'/!("'lf:::U1hI',,) ",,1ft'
I

I! Uma prova de
credibilidadeAmérica espanhola

proibida de negociar Eugênio Victor Schmõckel, em sua coletânea

"Política, políticos, folclore & Cia", reúne muitos

"causes" engraçados da política regional das últi

mas décadas - um deles, no entanto, se refere ao

ex-deputado Paulo Salim Maluf, e trata-se de uma

anedota que traduz as ideias do autor sobre o po
lítico.

Schmõckel conta que o deputado, "indignado
com as estocadas que vinha recebendo de alguns
jornais", estava reunido em uma mansão, em Bra

sília, com um grande número de repórteres - ten

tando melhorar, pelo menos parcialmente, sua

imagem junto à imprensa Em meio às discussões,
Maluf teria declarado possuir "dons sobrenaturais

para resolver - a curtíssimo prazo - os .mais graves

problemas econômicos, políticos e sociais do país".
Para provar sua declaração, afirmou ainda que

se dispunha a atravessar a piscina da casa sem

molhar sequer os cordões de seus sapatos. Sob os

olhares atônitos dos presentes, cumpre a proeza
com êxito.

Crente de ter conquistado a plateia, aguarda
no outro dia as notícias dos veículos que estavam

presentes. E então, conta Schmõckel, vê a mesma

manchete em todos os jornais: "Paulo Maluf não

sabe nadar".

No dia 22 de dezembro de 1606, a Es

panha proíbe - através de um decreto -

suas colônias no continente americano

de fazer qualquer tipo de negociação com

estrangeiros, sob risco de pena de morte.

Nas Américas, o controle Espanhol in

cluía a maior parte da América do Sul, do

Norte e Central.

O domínio do país no novo continen

te começou com a chegada de Cristóvão

Colombo, em 1492. Após ser denominado

governador dos novos territórios, o explo
rador acabou enriquecendo-com o traba

lho de escravos nativos nas minas de ouro

- ainda assim, e apesar de ser visto como

um excelente navegador, suas dificulda

des como administrador o destituíram do'

cargo em 1500.
.

A época era de expansão marítima

para os espanhóis. Com os primeiros pas
sos da colonização, a Espanha fez novas

incursões no continente e dominou so

ciedades indígenas como a dos incas e

astecas, em busca dos metais preciosos
que seriam explorados em grande quan
tidade.

A consolidação da dominação resul

tou num grande número de batalhas com

os nativos. Nenhum povo, no entanto, se

mostraria um obstáculo tão incômodo

quanto o do impérios Inca e Asteca. A es

tes, somavam-se os Maias, ainda que já
estivessem em declínio quando chegaram
os conquistadores e não se organizassem
com um poder centralizado. Na época em

que a colonização já estava consolidada,
"

os espanhóis dominaram todo o Oeste

da América do Sul, além do território que

compreendia a América Central e tam

bém o que, mais tarde, tornaria-se o Mé

xico, naAmérica do Norte.

I

A fotografia, que se refere a um período entre 1954 e 1955,
mostra Jorge Lacerda acompanhado de seus aliados pouco antes

de se tornar governador do Estado, o que aconteceria em 1956'i
I'

PELO MUNDO

"�98"1

Galtieri para presidente
"�9

A morte de um lutador Abolição do apartheid
Foi em dezembro de 1993, neste mes

mo dia, que o parlamento da África do

Sul aprovou uma nova constituição,
abolindo definitivamente o regime ra

cista de apartheid que dominava o país
desde 1948. Um ano depois, quando o

regime foi modificado na prática, o Con

gresso Nacional Africano passou a gover

nar, sob a liderança de Nelson Mandela.

Neste mesmo dia, na Argentina, o ge
neral Leopoldo Galtieri se toma o novo

presidente - após uma junta ter deposto
o presidente Roberto Eduardo Viola. Foi

sob o domínio ditatorial de Galtieri que a

Argentina invadiu as Ilhas Malvinas, que
estavam sob ocupação britânica desde o

século XIX. Perdendo a batalha, o país ar

gentino também viu o fim de sua ditadura

No dia 22 de dezembro de 1988, em

Capuri, cidade do Acre, Chico Mendes

é assassinado. O líder dos seringuei
ros morreu no quintal de sua casa,

com um tiro de escopeta, mesmo após
ter feito denúncias e apelos públicos
pedindo proteção das entidades am

bientalistas, já que estava sofrendo

ameaças de morte.

Praxynoscópio
Inventado pelo francês Émile Reynaud em

1877, o praxynoscópio é um aparelho que

projeta em uma tela imagens desenhadas

sobre fitas transparentes. A princípio, a

máquina era primitiva e composta por uma

caixa de biscoitos e um único espelho. Mais

tarde, o praxynoscópio seria aperfeiçoado
com um sistema complexo de espelhos que

permitem um efeito de relevo.
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA
Jorge 8rognoli,

economista

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
DurvalMarcatto,

presidente da Acijs
Victor Danich,

sociólogo
Romeo Piazera

Júnior, advogado

Quero trocar meu presente de Natal. Posso?
II

Jingle
Bells...

" Tocou o sino, Papai Noel deixou
todos contentes com os presentes, crianças
correndo e brincado com as novidades, adul
tos confraternizando com amigos e familiares e

seus amigos secreto e outras formas que cada um ele

ge para congratular o nascimento do menino Jesus.
Dias após os festivos, volta-se à realidade e,

nela, brinquedos não funcionam, roupas não ser

vem e aquele amigo (ah, aquele amigo "danado")
deu um presente do qual não se gosta.

Pois bem. O que fazer? Antes de mais nada va

rnos diferenciar o produto defeituoso da troca do

produto por gosto, utilidade ou por
não servir.

a) Produto defeituoso (vicio, nos

termos do art. 18 e seguintes, CDC):
A primeira providência pode ser

um tanto deselegante tratando-se 'de
um presente, mas deve-se solicitar a

nota fiscal para apresentá-la à loja,
pois é importante que se tenha em

mãos tal documento. Sem ela, o ven
dedor dificilmente poderá identificar
ser o responsável pela mercadoria e,

assim,
.

terá direito de negar qualquer
forma de reparação.

De posse de tal documento, o consumidor deve
buscar o lojista, o fabricante ou o importador (pode
ser qualquer um deles ou todos eles) e, segundo o Có

digo de Defesa do Consumidor, exigir a substituição
da parte viciada, o que equivale dizer que, via de re

gra, o Código não estabelece direito de troca.

Assim, também via de regra, exceto se houver
uma política de troca claramente proposta pela
loja (esta regida por regras de "oferta' - arts. 29 e ss.

do CDC), poderá o consumidor exigir que o forne
cedor arrume o produto, não sua troca.

Pelo que dispõe o Código de Defesa do Consu
midor no que diz respeito aos produtos defeituo

sos, a troca somente é possível quando se tratar de
um produto essencial, ou seu conserto seja prati
camente inviável ou impossível, e nessas restritas

hipóteses.
Assim, respondendo à pergunta do título, mui

to provavelmente você não terá direito de trocar

o presente que ganhou e veio com defeito (vício),

mas tão-somente de permitir ao fornecedor o con

serto do produto, o que deve ser feito em até 30

(trinta) dias.

Importante: Nessa matéria deve-se correr con

tra o tempo. Caso o fornecedor não conserte o

produto ou se trate de uma das exceções, deve-se

ingressar com Ação Judicial imediatamente, pois o

decurso do prazo legal (30 ou 90 dias) simplesmen
te resultará na perda do direito do consumidor.

É sempre bom ressaltar o relevante serviço
social que presta o PROCON, onde se encontram

profissionais capacitados para tirar dúvidas e dar
os primeiros passos para que a solu-.

ção do problema seja encontrada da
melhor maneira possível

.

b) Troca de produto por motivo
diverso de defeito

Fui presenteado com uma blu
sa que minha tia achou linda... mas

meu gosto é diferente e, para mim,
ela não combina. Ou, então, aquela
camiseta que o cunhado achou que
caberia em mim mas, no mínimo,
me . acha um gordo, porque cabe
dois dentro dela. Ou o brinquedo

que a criança já tem. E outras histórias pós-natal ...
Enfim, qualquer que seja o motivo, quer-se vol- '

tar à loja e trocar a mercadoria que está nova, em

condições de uso, com etiqueta, dentro da caixa,
etc. e sem defeito. Qualquer que seja a razão e con

dição, pelo Código de Defesa do 'Consumidor, se

comprou na loja não pode trocar.

Os casos de troca se restringem a compras rea- -

lizadas fora do estabelecimento comercial (ex. In

ternet, telefone, controle remoto, etc.) e no impror
rogável prazo de 7 (sete) dias, chamado de "prazo
de reflexão". Presume-se, nesse caso, que o Consu
midor não teve acesso pre.viamente à mercadoria

e, portanto, que ele pode não gostar dela. Note-se

que se trata de hipótese restrita e que não se aplica
às compras no comércio local, que é a regra.

A inevitável conclusão é que o mais importan
te é conhecer a política de troca do lojista antes de

comprar o presente, pois o "after Christmas" pode
ser um pesadelo ou uma decepção para quem se

quis agradar com o presente de Natal.

"
É sempre

bom ressa Itar
o relevante

serviço social
que presta
o Procon.

"

SERViÇO
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IMAGEM DO DIA

os
músicos logo Reeck.,sa.xofone, t.eclado e voz, e Sergio

Ulrich, arcodeão e teclado, se apresentam hoje e amanhã
na Estação Ferroviário de Jaraguá do Sul, em frente

ao terminal urbano. O espetáculo, q4e tem apoio de várias
empresas e da Fundação Cultural, conta com composições
próprias dos músicos, músicas folclóricas e de Natal.

f
f

'(

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

* telefone (* não serão publicados).

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
E D I T A L CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.o 192/2010

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
TIPO MAIOR OFERTA

OBJETO: O objeto desta Concorrência é a outorga em regime de CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE

IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ESTACIO
NAMENTO ROTATIVO CONTROLADO DE VEÍCULOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA
ÁREA CENTRAL DE JARAGUÁ DO SUL, ATRAVÉS DO CONTROLE ELETRÔNICO DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO MEDIANTE O USO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS FIXOS, EMISSORES DE
COMPROVANTE DE TEMPO DE ESTACIONAMENTO, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS
DESTE EDITAL. TIPO: Maior Oferta. REGIMENTO: Leis Federais n. Os. 8.987/95 e 8.666/93, e suas alte
rações posteriores; Lei Complementar n.v 65/2007; Lei Municipal n.v 5.847/2010, de 17 de dezembro
de 2010; e Decreto Municipal n.s 7.684, de 21 de dezembro de 2010. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA
dos ENVELOPES: até as 13:30 horas do dia 28 de janeiro de 2011, no Setor de Protocolo desta Prefeitu
ra, sito na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha- Jaraguá do Sul (SC). ABERTURA
DOS ENVELOPES: 14 horas do mesmo dia, na Sala de Reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet no endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo, ou; 2) O edital e seus anexos poderão ser retirados na Ge
rência de Licitações e Contratos desta Prefeitura, no horário das 08 horas as 11:30 horas e das 13 horas
as 16:30 horas, mediante o pagamento de taxa de R$ 30,00 (trinta reais), referente aos custos reprográ
ficos, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Iaraguá do Sul, sita a Rua Walter Marquardt, n.s

1.111 - bairro: Barra do Rio Molha, nesta cidade. O VALOR GLOBAL ESTIMATIVO DO CONTRATO DE
CONCESSÃO ORIUNDO DESTA LICITAÇÃO É DE: R$ 12.370.588,00 (doze milhões, trezentos e setenta

mil, quinhentos e oitenta e oito reais). INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS: Poderão ser obtidas no

endereço acima, ou pelos telefones (0*'47) 2106-8085/2106-8024/2106-8226 ou pelo fac-símile (0'*47)
3370-'7253, ou ainda pelo e-mail: eduardo.juridico@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC), 21 de dezembro de 2010.
CECíLIA KONELL
Prefeita Municipal

Baile de Natal
na Área 51

AÁrea 51 em Iaraguá do Sul promove nes

se sábado, dia 25 de dezembro, Grande Baile
de Natal. O evento tem início às 2lh com ani

mação de Gilberto e Ivan, de BarraVelha. Ha
verá sorteio de um Fusca e outros prêmios, A
Área 51 fica na rua Barão do Rio branco, 862,
próximo ao Angeloni. Após esse baile as ativi
dades no local retomam no dia 10 de janeiro.

Comemoracão de
�

Natal no Amizade
Festa de Natal
no Brüderthal

Centenário tem
Baile de Natal

Dia 25 de dezembro, a Associação Des

portiva e Recreativa Amizade, de Jaraguá do

Sul, promove o seu Baile de Natal. Início às
23h com animação da banda Karisma, do Rio
Grande do'Sul. Ingressos antecipados aR$12,
nos seguintes locais: Posto Mimé do Kohlba

eh, Lanchonete Skini House e no Bar da So

ciedade.lnfonnações: (47) 3371-3257.

A Sociedade Catarinense de Brüder

thal, na Rodovia do Arroz, em Guarami

rim, promove no sábado, dia 25 de de
zembro, sensacional Baile de Natal, que
começa às 23h. A música fica por conta

da banda Hawaii, do Rio Grande do Sul.

Ingressos no valor de R$ 10 feminino e R$
. 15 masculino, somente no local.

A Sociedade Desportiva Recreati
va Rio da Luz II "Salão Centenário", de

Iaraguá do Sul, promove dia 25 de de

zembro, o Baile de Natal, com início
às 22h30 e musicalização por conta da
banda Garibaldi Band Show. Ingresso
único a R$ 10. Informações pelo telefo
ne (47) 3055-8865 ou 992-0545.
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o antigo G-8 entrou' na

eleição da Mesa Diretora
ontem à noite como

G-6, e saiu G-5, vendo a

base governista avançar
dentro da Casa.

Oindicado
do G-8, Jaime Ne

gherbon (PMDB), foi eleito

presidente por unanimida
de na Casa, assim como o

cargo de vice, que será ocupado
por Jean Leutprecht (PC do B). No
entanto, a base aliada, que não

participou da Mesa Diretora nos

dois primeiros anos, terá dois inte

grantes em 2011: Isair Maser (PR)
e Adernar Possamai (DEM) como

primeiro e segundo secretário.
A inclusão da base governista

na Mesa Diretora foi possível gra
ças a Lorival Demathê (PMDB),
que seguiu' o G-6 na escolha de

Leutprecht para vice, derrotando
José de Ávila (DEM), mas seguiu o

governo para os dois outros cargos,
rifando as pretensões de Justino da
Luz (PT) de participar da Mesa.

Presidente eleito, Negherbon
agradeceu a todos os vereadores
pelo resultado. O peemedebista
espera ter um bom entendimen
to com o Executivo em 2011. "E4,
sabia que poderia ser eleito por
unanimidade, já que sempre me

entendi bem com todos na Casa.

Se o PMDB foi o grande ven

cedor da noite, o PT foi o grande
derrotado. O vereador Justino da
Luz, que até o começo do mês
almejava a vice-presidência, foi
derrotado (seis votos a cinco)
como candidato a primeiro e se

gundo secretário, sendo preteri
do por Isair Maser (PR) e Adernar
Possamai (DEM).

"Acontece. Temos que aceitar
a derrota. Creio que o meu nome

não pode entrar em um acordo
por causa da minha posição no

Legislativo. Espero que o acordo
seja cumprido em 2012, e que o

Francisco Alves (PT) seja eleito
presidente".

Maser, que era candidato a

presidente, conta que procurou
os vereadores do PMDB para

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 22 de dezembro de 2010

Quero fazer um concurso público
durante a minha gestão", declarou.
Já Leutprecht, que foi presidente
da Casa em 2009, destacou a una

nimidade na eleição de Negher
bon e a simplicidade do eleito.

"
Eu sabia que

poderia ser eleito
por unanimidade,
já que sempre me

entendi bem com

todos na Casa.
JAIME NEGHERBON
(PMDB), VE�EADOR

,
Dissidente do G-8, Maser volta

à Mesa Diretora, após ter sido vice
em 2009. O vereador lembrou na

tribuna que era candidato à pre
sidência, mas acabou desistindo
e apoiàndo o peemedebista. "Pa
rabenizo o Jaime pela sua campa
nha", comentou.

.

A participação de um vereador
do Democratas na Mesa Diretora
era um desejo do líder do governo,
Adernar Possamai (DEM). Segundo
secretário eleito, ele pretende parti
cipar das ações, mesmo sendo um

reserva na função. "Quero ajudar o

presidente com a proposta de fazer
um concurso público, que é uma

necessidade da Câmara", afirmou,

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECIN

Eleito por unanimidade, Jaime Negherbon (PMDB) se emocionou ao discursar na tribuna após a votação

JUSTINO FOI DERROTADO DUAS VEZES

E EIÇAO DA CÂMARA

Jaime é eleito por unanimidade
Também do PMDB, Lorival Demathê decidiu a eleição para os outros cargos da Mesa

PT vai ficar de fora da Mesa Diretora
apoiá-lo como secretário. "Quan
do vi que não tinha chances de
ser eleito presidente, mudei os

planos e conversei com eles. Saí
com apoio do Demathê", conta.

IIEspero que o acordo
seja cumprido em

20.12, e que o Francisco
Alves (PT) seja eleito

presidente" .

JUSTINO DA LUZ (PT),
VEREADOR

Justino alega ainda que o

acordo do G-8 abrangia todos os

cargos da Mesa Diretora, e não

apenas a presidência. "Temos
uma ata daquela reunião, em ne

nhum momento foi especificado
que era só presidente e vice", re-

vela.
Voto decisivo para os outros

cargos, Demathê discorda que
tenha descumprido o acordo fei
to entre os vereadores. 110 acordo
era do G-8. E o Isair Moser faz
parte desse grupo, independente.
da posição dele perante o Execu
tivo", declara.

Quanto ao voto em Possamai,
Dernathê garante que foi por
amizade com o líder do governo.
"Tenho um' bom entendimento
com ele, que sempre pediu para
participar da Mesa Diretora. Foi

por isso que votei nele", resumiu.

Demathê lembrou que
Moser era integrante do

G-8 para justificar seu voto
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Paulo Bauer e o PSDB
A pouco mais de um mês para
posse no Senado, Paulo Bauer
(PSDB) tem dedicado boa parte
do seu tempo com reuniões
decisivas na montagem do

governo de Raimundo Colombo
(DEM). E as informações que
já vazaram sobre a composição
das SDR's vão afunilando o

processo. O PMDB requisitou
às de Joinville, Blumenau e

Criciúma. A de Florianópolis
deve ficar com o DEM, pela
proximidade com o governador
e o projeto demista de ganhar.
a prefeitura da Capital. E o

PSDB? Iaraguá do Sul, além
de ser o quinto PIB de SC, é a

terra de Bauer, a quem caberá
a indicação, outro ponto já
definido. Alguém consegue
imaginar Bauerfortalecendo
o PMDB ou o DEM locais, às

portas de uma eleição municipal
que terá reflexos diretos em

2014, quando o senador eieito

terá papel decisivo? Eu não

consigo, motivo pelo qual a SDR

daqui deve mesmo ficar com

um tucano. Resta saber qual
deles. Niura Demarchi, depois de
assumir a cadeira de Colombo
no Senado como suplente, voltou
a atrair os holofotes e fala até em

comandar o partido na cidade,
e ainda tem a seu favor o fato
de já ter comandado a regional.
Lio Tironi é outra aposta. À
frente da SDR nos últimos dois
anos, conseguiu fazer um bom
trabalho e tem trânsito livre
com todos os partidos. Também
sefala na possibilidade do

cardiologista e ex-deputado
federal Vicente Caropreso voltar
ao cenário político. Mas, com

as festas de Natal e Réveillon
batendo à porta, dificilmente a

confirmação do novo secretário
sairá antes de janeiro. Até
lá, Bauer será alvo de muita
conversa de pé-de-ouvido.

Caldo de galinha
Embora já tenha mapeado as futuras mudanças no secretariado,
Nilson Bylaard aguarda a aprovação da reforma administrativa e

também a eleição da Câmara de Vereadores de Guaramirim para
anunciar a composição do quebra-cabeça. O que ele já confirma é o

convite para o vereador Gilberto Iunckes (PPS) fazer parte do governo.
A pasta em questão é mantida em sigilo até que o prefeito receba a

resposta. A saída da secretária de Saúde também é dada como certa.

Hohoho
Esta semana, Bylaardt faz a entrega de cestas natalinas para
o funcionalismo e a partir do dia 26 trabalha em horário de
verão adotado pelo município, das 7h às 13h30. Férias para
ele só em fevereiro quando passa o comando da cidade para o

vice. Até lá, pretende ter a nova composição formada.

PINGA-FOGO
HUMOR • Depois de Tiririca e

Romário, agora é a vez de Popó.
O ex-boxeador assumirá uma

cadeira na Câmara Federal

porque Mário Negromonte será
ministro. Arena, circo, palco,

ringue. Esta legislatura já entrou

para a história.

�. LeonelPavan
sancionou o projeto da
ficha limpa estadual.

Já tem gente boa pensando
em recorrer da nova lei

e assim ficar livre

para assumir algum
c<l!go estadual.

,

EDUARDO MONTECINO

PEGOU FOGO
revelação, na coluna de sexta-feira, de que o verea

dorValdir Zapellini é indiciado pela polícia mudou
os rumos da eleição à Câmara de Massaranduba.
briu caminho para a eleição de Osnir Ronchi. Za

pellini era o favorito e tinha a simpatia do Paço, a quem não
faz oposição. Evidentemente que alguém traiu o governo,
que dava a vitória como certa. A que custo, pouca gente sabe.
Mas o fato é que o clima esquentou de tal maneira que até os

bombeiros foram chamados. Os de verdade, não os políticos.
E tiveram que apagar um princípio de incêndio no escritório
de advocacia, coincidência das coincidências, do presidente
eleito Osnir Ronchí, que fica a 150 metros do Legislativo.

UllilIUWllllllllIommlllllllllllwIUJm/Jllml!1fl1/imlllUlU/lllllmlllll/lUlllllillllUillU/lIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIHllffiJIHIIlIfllllllmll!OIIIlU/WIIUIIIIIIIIJIIIIYIliIIlI1IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIUntllUWll11IIffJUIIIIIIIHlmlillllPlllIUllllllllldllllllllllIDII1llllIllIlUIIIIIIIIIIIIIIU/II/JlldHlIUI/lIIUI/lllllllldI/lllllllndíllllUlIlIllil/lUlIlhlllllllllllllll/llUiUilíl!l!lDHIi!

Stand by
Enquanto lideranças do Vale do Itapocu, como Carlos Chiodini,
Durval Marcatto, Nilson Bylaardt e Dionei da Silva cobravam
melhorias do Dnit para o trânsito da região, a direção do órgão, em

Brasília, soltava uma nota, lacônica, informando que o edital de
licitação estava suspenso. Sem tocar no assunto, o superintendente
João José dos Santos disse que o órgão está em dívida com a região.
Agora, acrescida de juros estratosféricos, pois a duplicação virou
novela mexicana e não tem data para sair do papeL Mas, como

prêmio de consolação, o petista prometeu a instalação de uma

lombada eletrônica em Guaramirim. A primeira de Santa
Catarina em 2011! É, vai melhorar, e muito, o trânsito.

Unânime
Deu a lógica na eleição à presidência da Câmara de Jaraguá
do Sul. Iaime Negherbon é o novo presidente e a força do
G-6 Impôs, ainda, a escolha do vice, o ex-presidente Jean
Leutprecht. O governo, que pretendia emplacar o vice
presidente, teve que se contentar com a 1 a e 2a Secretarias
da Casa. Loli Demathê, sempre sensível às necessidades da
Prefeitura, deu os votos decisivos para colocar a base aliada
na Mesa. Negherbon foi eleito COIU 11 votos. Unanimidade.

Política 5

OI twitte
Bastauma mensagem
de 140 caracteres para
queuma informação se

espalheem segundos
naredevínual,O
Twitter, ferramentaque
tem se tomadocada
vez mais comumpara
órgãospúblioos eoutras

instituições, ainda é

pouco utilizadopelo
setor público doVale
do ltapocu.Enquanto
o govemadoreleim
Raimundo Colombo
inovou, ao anunciar,
oficialmente o

secretariado peIoTwittet;
as Prefeituras daqui
aindanão investiram
no ínstrumento,

Caminhos
No plano estadual, a

tendência é o PMDB

aproximar-se do PT e o

PP do DEM. E a tríplice
aliança parece ter data

para acabar: 30 de junho
de 2012, prazo fatal para
as convenções municipais
daquele ano eleitoral.

FIAT

LINEA
ZEROkm
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EDITORIALCHARGE

De promessa em promessat;€fXEM-ME
SAIR

II�Q.Jo

,I

vislumbrar nem sequer uma das mudanças. Os
motivos são inúmeros, passando pela não con

clusão de propostas e esbarrando, por fim, na

falta de interesse do próprio presidente da Re-

pública.
r

Agora, ao término das campanhas, resta aos

brasileiros, novamente, assistir à permanência
do acúmulo de impostos às

quais a produção é submetida e

acompanhar a disparidade en

tre os tetos de aposentadoria do
setor público frente ao privado.
Além disso, prospera a obriga
toriedade das contribuições
sindicais e a não unificação das
taxas de ICMS dos Estados e o

imposto sobre grandes fortunas.
Diante de tamanha mesmice, cabe aos es

pectadores de promessas novas rodadas de re

clamações. Mas, não apenas isso. Se, de um lado
estão os compromissos, do outro devem morar

as cobranças. Sem elas, de nada adiantam os

protestos tardios. Juras não cumpridas fazem

sempre par com a acomodação.

..... ue as promessas fazem parte do univer
so político todos já sabem. Mas, ao fim
do segundo mandato do presidente Luiz

..... Inácio Lula da Silva, essa prática tão co

mum ficou ainda mais evidenciada. Basta voltar
ao passado, mais precisamente ao primeiro dis
curso do candidato, na época, recém eleito. Há
oito anos, inaugurando a faixa
máxima do Executivo nacional
sobre o peito, ele garantiu ao

povo brasileiro que não deixa
ria nenhuma das quatro neces

sárias reformas amargando no

esquecimento.
Noventa e seis meses de

pois, porém, a modernização
previdenciária, política, tributária e trabalhis
ta do país ainda reside no obscuro terreno dos

projetos oferecidos ao depois, obviamente, não

datado pelos sucessores. Como não poderia
deixar de ser, as mudanças chegaram a emba
lar discussões e até figuraram na lista de suges
tões encaminhadas ao Congresso. No entanto, o

país encerra mais um ciclo governamental sem

i
j.
j'

DO LEITOR

Uteratura de Cordel: História,
,

,

Memória e' Cuttura Nordestina

A
literatura de cordel é
um tipo de poesia de
caráter popular. Ela tem

sua origem na Penínsu
la Ibérica, chegando ao Brasil por
intermédio dos colonizadores.

Originalmente, era produzida
apenas oralmente, mas após al

guns anos, passou a ser produ
zida de forma escrita e impressa
em folhetos. Seus versos são es ..

crítos em rimas e algumas vezes

com ilustrações, que são hoje
chamadas de xilogravuras. Ini

cialmente' instalou - se na Bahia
e, em seguida, ela se disseminou

pela região Nordeste, o que fez
com que ela adquirisse caracte-

, rísticas de tal região.
Um dos aspetos mais rele

vantes acerca desse tipo de lite
ratura é o fato dela possuir uma

relação intrínseca com a histó
ria, visto que os dados históricos
atravessam a vida do autor. Seus
versos abordam desde temáticas
e problemáticas atuais até fa
tos históricos. Assim, podemos
considerá-la como atemporal,
no sentido de não se limitar a

uma época específica. E, princi
palmente, podemos concebê-la
como um relato histórico por
meio da linguagem (escrita e

oral). Nesse contexto, esse tipo
de literatura é construída a par
tir da historicidade, pois não há
texto literário sem um contexto

histórico.
O cordel, numa perspectiva

mais ampla, expressa uma no

ção da realidade. Isto é, ele tem

como objetivo captar a realida
de. Ele também reflete um dua
lismo entre o geral e o particular,
ao mesmo tempo. Dentro dessa

perspectiva, percebemos que
seus versos não se resumem ao

registro da produção da cultura
material (objetos), mas também
abordam a produção imaterial

(ideias). Costumes, crenças, há

bitos, ideologias. Todas essas

marcas estão refletidas nos tex

tos do cordel.
,

.
Essa literatura retrata as vivên

cias' a imaginação, a fé, a devoção
do povo nordestino. Histórias que,
muitas vezes, contadas de geração
para geração, o que evidencia sua

relação direta com o registro da
memória e do imaginário do p�vo
nordestino. Dentro desse contex

to, podemos conceber a literatura
de cordel como algo não isolado.
Pelo contrário, ela consiste num

produto da sociedade e como tal
.

não pode ser percebida fora do
âmbito social.

Outro aspecto que não pode
ríamos deixar de destacar é o fato
de essa literatura consistir num

intermédio entre a cultura serta

neja e urbana, na medida em que
ambas estão diretamente ligadas
em tais folhetos. Nesse sentido,
percebemos que a literatura de
cordel retrata a relação entre os

atores sociais, sua historicidade,
sua identidade, sua língua, seu

espaço e seu tempo.

DO LEITOR

Juntos� na mesma direção!I
'-��-

!

Todos
sabemos que as relações humanas

podem ser conflitantes porque trata de
saber entender o outro a partir das dife

. renças e também sabemos que cada um

vem com suas crenças, seus pensamentos, seu

conhecimento e que lidar com isso pode ser di
fícil em determinadas ocasiões. Tudo bem. Isto
faz parte do. crescimento humano para apren-

brança comece.

Somos capazes de abrir mão em uma deter
minada vez, uma segunda, mas daí para frente

começa a pesar, exatamente por que enten

demos que uma relação deve ser feita da com

preensão do ponto de vista de ambos e não só
de um. Por conta da indigestão das colocações
ao longo do tempo, da ausência de conversas

diretas e objetivas sobre toda a

relação é que elas terminam e,

quando uma das partes não quer
ceder nunca, aí fica pior.

A vida financeira de um casal
deve ser tratada com o mesmo

respeito e é também por isso que
a educação financeira de crian

ças e jovens se faz necessária,
porque eles irão crescer e se re

lacionar.
Um casal deve ser e estar

aberto par<l; conversar sobre as

questões financeiras.Ainda que
vivam sob o mesmo teto, há mui
tos casais que não partilham so

bre as questões financeiras de
suas vidas com o outro, simples

mente porque um não quer ceder quando se ira
ta de economizar para alcançarem objetivos.

Avaliar o nível de comunicação da relação é

importante para se manter um relacionamento
saudável em todos os aspectos.

dermos a viver em uma socie
dade "mais humana".É fato que
alguém terá que ceder em de
terminados momentos para que
a relação siga saudável. É fácil?
Não! Se fosse simples, não have
ria tanta empresa investindo em

Gestão de Pessoas ou indivíduos
buscando terapias para melhor

,

compreensão de si mesmo e do

próximo.
Quando conseguimos en

tender que o. outro, tanto quan
to nós mesmos, tem necessida
des e desejos e que é também

um ser humano que está sujeito
a erros, tendemos a ser mais to

lerantes uns com os outros, mas

não tem nada de fácil até alcançarmos este nível
de compreensão. O fato é que quando cedemos,
ficamos com aquela sensação de que fomos
convencidos a concordar com algo que lá no

fundo discordamos, mas abrimos mão naquele
momento e se isso realmente não for muito bem
conversado e colocado, não ficar bem digerido,
não faltará oportunidade para que logo a co- .

"
Quando conseguimos

entender que o

outro, tanto quanto
nós mesmos, tem .

necessidades e desejos
e qiue é também um

ser humano que
está sujeito a erros,
tendemos a ser mais
tolerantes uns com

os outros, mas não
tem nada de fácil até

alcançarmos este nível
de compreensão.

"

Silvia Alambert, educadora financeira e

diretora-executiva da The MoneyCamp no Brasil
Silvio Profirio da Silva, aluno do curso

de LicenCiatura em tetras da UFRPE
._ • ... .... _.. ',' - , .. 1.. .. .... I

' t \_ ..... � .... _ l ..... L_ L
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Fis ização não saiu do gabinete
-

Apesar de regulamentada, lei que proíbe consumo nas ruas ainda permanece no papel
JARAGUÁ DO SUL

Mesmo às vésperas de
completar três meses de

existência, a norma que
acabaria com a ingestão
de bebidas alcoólicas
em ambientes públicos
é apenas mais uma sem

qualquer vistoria.

Sancionada
em setembro

pela prefeita Cecília Konell,
a lei já deveria estar em

pleno vigor no município.
Porém, a Polícia Militar, órgão in

cumbido pela fiscalização, ainda
não recebeu sinalização positiva
para começar a operar. Segundo o

comandante da corporação, ma

jor Rogério Vonk, falta a Secretaria

de Segurança do Estado emitir um

documento legalizando a função.
Da regulamentação, porém, não

se tem qualquer notícia. "Não re

cebemos nada ainda", confirma.

Enquanto isso, a PM continua

recebendo reclamações constantes

da população quanto a ocorrências

de perturbação do sossego, embria

guês e atos de vandalismo. A maio

ria delas, conforme Vonk, tem rela

ção direta com o consumo de álcool
em espaços de uso comum. A ex

pectativa do major é de que quando
a norma entrar de fato na lista de

obrigações da polícia, os chamados

diminuam significativamente.
De acordo com a chefe de ga

binete da Prefeitura, Pedra Konell,
a demora já era esperada. "Sabe
mos que a tramitação é um pouco
burocrática", confessa. O convênio

entre o Executivo e a PM foi enca

minhado ao Comando Geral, na

capital, no início de outubro.

"
Depois que o

convênio voltar de
Florianópolis, quem
for pego bebendo
em local público
será autuado por
desobediência.

fEDRA KONEll,
CHEFE DE GABINETE

"
A lei 5.153, formalizada pelo.

ex-prefeito Moacir Bertoldi, foi a

primeira tentativa de coibir os abu
sos nas áreas públicas. Ela, porém,
ainda não tinha determinado quem
autuaria os infratores. Agora, a es

colha da Polícia Militar põe fim às
dúvidas e dá a sinalização faltante

para impedir a população de co

mercializar e beber em ruas, logra
douros e eventos abertos. A exceção
fica por conta dos que conseguirem
autorização junto à administração
municipal.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br Segundo o comandante da PM, Rogério Vonk, lei deve diminuir número de reclamações por perturbação

DOENÇA QUE É TRANSMI1'IDA PEta R,ATO PODE tEVAR À MORTE

A Leptospira, bactéria causado
ra da doença, penetra no corpo
através de ferimentos, cortes e

aranhões na pele. "Quem mexe

na terra por hobby ou profissão
tem que se proteger igualmente",
enfatiza.

Se infectado, opaciente de
monstra sintomas semelhantes
aos da gripe. Eles podem se ma

nifestar em até 30 dias. O trata-

mento, sempre indicado por um

médico, é baseado na ingestão de

antibióticos, hidratação e acom

panhamento especializado. A

leptospirose tem cura desde que
tratada de maneira correta.

DIVULGAÇÃO
leptospirose: já são 25 casos confirmados

Não importa onde você vive lama e à grama molhada e, con

ou trabalha. No campo ou na sequentemente, atinge o ser hu

cidade, os cuidados com a lep- mano.

tospirose são imprescindíveis.
Transmitida pela urina do rato, a

doença já infectou 25 pessoas no

município somente neste ano.

Além disso, levou uma mulher de

apenas 21 anos à morte.

Apesar de ter incidência infe

rior à verificada em 2009, quan
do 35 casos foram confirmados,
a enfermidade gera preocupação Para minimizar as chances de

à Gerência de. Vigilância em Saú- contágio, explica Clavera, basta

de de Jaraguá do Sul. Conforme redobrar a atenção. Todas as pes
o responsável, Walter Clavera, soas devem evitar o contato di

as chuvas frequentes verificadas reto com a água proveniente de

nas últimas semanas deixaram enchentes. Em tempos de seca,

ri equipe em alerta. O motivo: é a cautela também precisa fazer População deve

nestes períodos que a secreção parte da rotina, pois, ambientes redobrar o cuidado em

do animal, presente nos bueiros habitados por ratos, como ter- ambientes que tenham

e ��g�tos, se mis�u�a, às poç��:��....���?s..��.dios.' , .�����S�� .P.��!��·.... i•••••• ã •• i ; �i•••• ��!�.��_ç.� .��. fatos
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BALANÇO.
SOR investe
o fim da administração Luiz
Henrique da Silveira/Leonel
Pavan também marca o

término de um ciclo na SDR
(Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional)
de Jaraguá do Sul.

-
.. �.

O]cretário
lio Tironi encerra o

andato à frente da Secretaria
oro saldos positivos. O in

estimento do governo esta

dual foi cerca de R$ 320,9 milhões
nas cinco cidades do Vale do Ita

pocu, entre 2008 a 2010. Somente
nesse ano foram R$ 125 milhões.
Esses dados foram revelados na

tarde de ontem, durante uma en

trevista coletiva para apresentar o

balanço das atividades.
Lio iniciou a reunião falan

do do futuro da Secretaria: quem
deve assumir o local. Ele afirmou

que nada está definido ainda e

esse assunto deve ser retomado,
possivelmente, esta semana pelo

.

senador eleito Paulo Bauer. "Ele

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 22 de dezembro de 2010

[Bauer] esteve aqui na sexta-feira
e me disse que isso não foi conver

sado. Eu coloquei nas mãos dele e

juntamente com o novo governa
dor Raimundo Colombo que vai

decidir", explicou.
Os valores obtidos pela SDR fo

ram aplicados nas áreas de Educação,
Saúde, Infraestrutura, Desenvolvi
mento Rural e Pesqueiro, Desenvol
vimento Econômico, Saneamento
Básico e Meio Ambiente, Assistência

Social, Trabalho e Habitação, Cultu
ra. Esporte, Lazer e Turismo, Segu
rança, Energia e Modernização do
Estado e do Servidor Público.

Para o secretário, os dois anos

no comando da SDR trouxeram re

sultados positivos para o Vale do

Itapocu. "Fízemos o que podía
mos e muitas vezes aquilo que não
estava ao nosso ·alcance. Tiramos

projetos que estavam na gaveta
há muito tempo. E acima de tudo
tentamos fazer um trabalho por
todas as cidades sem olhar parti
dos", contabiliza. Confira as prin
cipais ações da Secretaria para a

região nos últimos 24 meses.

Saúde
Na área da saúde, o principal des

taque é a reforma e ampliação do Hospital
e Maternidade São José. Em seguida, está
a ampliação do Hospital e Maternidade Ia
raguá. "Após terminada a reforma do São

José, o governo se concentra agora no ou

tro hospital e na busca por recursos, onde
o investimento total deve ultrapassar os

R$ 35 milhões", explicou Lio. O secretário
também acredita que o governo do estado

GulbJra, esporte,
lazer e turismo
Nessa área, o governo esta

dual investiu cerca de R$ 6,4 mi
lhões em projetos das cidades da

região. O mais significativo deles
foi -a reforma do museu Irmão
Luiz Gartner, que deve ser rea

berto no primeiro trimestre de
2011. Lio Tironi também desta
cou o repasse de verba para clu
bes e incentivo às sociedades de
tiro da região.

320 Illi na região

�
Secretário Lio Tironi destacou os investimentos na área de saúde

Educação
No total, a Educação recebeu

cerca de R$ 29,6 milhões. Esse di
nheiro foi aplicado, a maioria, em

reformas gerais nas escolas, cons

trução de ginásios de esportes,
capacitações, cursos e seminários.

A Secretaria também deixa

quatro obras em processo de fi

nalização para o próximo gover
no. São três ginásios que devem
ser inaugurados no início do

ano, nas escolas Maria Konder

Bornhausen, a Erich Blosfeld e

também no colégio São José. E
na Julius Karsten será entregue a

reforma completa da escola.
O Cedup (Centro De Educa

ção Profissional), em Guarami

rim, também deve sair do papel
no ínicio de 2011. As obras só não

começaram porque as estrutu

ras que estavam no Pavilhão de
Eventos da cidade precisavam ser

retiradas do local. Além disso, já
estão encaminhados pelo menos

mais três projetos, inclusos no or

çamento do próximo ano.

deve repassar mais R$ 5 milhões para o es

paço no ano que vem.

Além disso, a cidade de Coru

pá foi beneficiada com uma unidade PA

(Pronto Atendimento) e a compra de

equipamentos para o local, que custou

cerca de R$ 913,3 mil. Em Schroeder foi
feita a ampliação da unidade de saúde do
Centro. No total, foram 18,1 milhões in

vestidos pela pasta.

Segurança
O setor de segurança foi contempla

do com duas promessas que estavam em

pauta há muitos anos em Iaraguá do Sul e

trouxe também benefícios para as demais
cidades da região. A implantação da Dele

gacia da Mulher é uma delas. A espera da

população por esse órgão durou 16 anos.

Além disso, o presídio vai ganhar um novo

.PJ' B vi<l'i1o L1B
BJJ!J' B;1!.l !.l.úJ'jJ/�!)'j 'j

B BJJJJ�!.lLl!.l .;

nJJ!.lJJ !:fiuJJJ!lJJ lo

!.liJ' eíu curn

Comunidade esperou 16 anos pela Delegacia

Sec.retaria encerra atividades com números dos investimentos nos últimos dois anos

muro, que deve ficar pronto ainda em ja-'
neiro, pois está na etapa final das obras.
A Polícia Militar recebeu um veículo e os

Bombeiros Voluntários .ganharam alguns'
recursos. Nessas quatro ações, foram cer

ca de R$ 776,6 mil investidos. Ao todo, o

setor de segurança ficou com R$ 2,2 mi-

lhões durante os dois últimos anos.

• 01 SUíTE + 01

DORMITÓRIO
·sala
• Cozinha
• La\'anderia

·Owc,
• Sacada cf
churrasqueira
• 1 \'aga garagem.
• Área interna: 66m2
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TRANSPLANTES

Cresce o número de doadores
Somente em 2010, foram realizadas nove captações de órgãos no hospital São José

JARAGUÁ DO SUL

Um título que representa
vidas renovadas. A
enfermeira Daniela
Bertolino Vieira, do
Hospital São José,
acaba de receber o

troféu Rui Braga, que
a reconhece como

melhor coordenadora

interhospitalar de doação
de órgãos e tecidos para
transplantes no Estado.

gratificação, segundo a

rofissional, se deve ao

rescimento no número

e captações de órgãos na

unidade. Em 2008, foi realizadauma

captação e o mesmo índice se repe
tiuem2009. Mas em2010, até agora,
o hospital São José contabiliza nove

procedimentos de captações, um

aumento de 900%. "Eu acredito que
o título é atribuído à infraestrutura

do hospital, aos equipamentos que

recebemos e à preparação da equi
pe", comenta e enfermeira.

"Para quem tem vontade
de ser doador é muito

importante conversar

com familiares e amigos
sobre o assunto".

DANIELA VIEIRA

As captações de órgãos são fei

tas no próprio hospital, somente

em caso de mortes encefálicas (ce-
-rebral). Uma equipe formada por

quatro enfermeiros, um assistente

social e um psicólogo trabalha no

processo, que vai desde a conversa

com a família até o encaminhamen

to dos órgãos para as demais regiões
do Estado, onde são feitos os trans

plantes. Podem ser doados córneas,
rins, fígado, pâncreas, coração, vál
vulas cardíacas, pulmão, intestino,
ossos, veias e pele. ''A_ decisão fica
somente com a família e é ela que
define, inclusive, quais órgãos de

seja doar. Por isso, para quem tem

vontade de ser doador é muito im

portante conversar com familiares e

amigos sobre o assunto", explica. Laureada, Daniela Viera (D) enaltece os investimentos do hospital e o trabalho de equipe para salvar vidas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ DO SUL

A abetura de novas vagas
cria oportunidades para
quem está começando
a vida mas faltam
residências para abrigar
os recém-chegados.

Consequentemente,
Jaraguá

do Sul mostra que ainda
não está preparada para
receber o grande número

de candidatos de outros EStados,
que chegam à cidade atraídos pela
demanda de mão de-obra, A con

tradição acaba se transformando
em uma tarefa complicada para a

Secretaria de Habitação, que atu

almente conta com cerca de 7 mil
inscritos nos programas de casas

populares da Prefeitura e pretende.
sanar, em 2011, a maior parte do
déficit em relação às moradias.

Segundo a chefe de gabinete
da Prefeitura, Fedra Konell, esse

foi um dos motivos pelos quais
a habitação foi transformada na

Secretaria da Habitação e Regu
larização Fundiária. Agora, os 25

funcionários incluem engenhei
ros que têm como função princi
pal achar soluções para diminuir
o tamanho da fila. "A oferta de

emprego é boa e ruim ao mes

mo tempo, e precisamos manter

a qualidade de vida. Além disso,
_ não há como controlar o núme

ro de pessoas que vêm de outros

Estados - mas sabemos que ele é

grande, e não podemos pagar por
falta de planejamento", resume.

Um dos principais empreen
dimentos é o Condomínio Dante

Minel, que está sendo construído
e deve ser entregue em março de
20 II, para abrigar 288 famílias
com renda entre' zero e três salá
rios mínimos.

Maior parte
é destinada
à menor renda

Considerado um dos' maiores

da região em número de aparta
mentos, o complexo Dante Minel
é destinado a famílias que, apesar
de estarem classificadas em uma

faixa de renda que parte do zero,

tem como pagar todo mês, por dez

anos. 10% do rendimento -men-
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

Segundo secretária, 96 apartamentos que serão construídos no Ribeirão
Grande do Norte respeitam padrões de preservação ambiental

sal. "Estão classificados com um

rendimento de zero salário, por
exemplo, mas não porque não tra

balham - e sim por fazerem parte
do trabalho informal. Eles terão

recibos comprovando que o traba
lho existe", explica a secretária da

Habitação, Maristela Menel. Se

gundo a Prefeitura, a maior parte
dos empreendimentos que serão

entregues até o final do próximo
ano são destinados a famílias en

tre zero e três-salários mínimos.

o auxílio também se estende aos

detentos do Presídio Regional de Ia
raguá do Sul- apesar de não usufru
írem das moradias, os detentos são

os responsáveis pela construção dos
kits pré-moldados. Além de recebe
rem um salário mínimo, os apena
dos têm a oportunidade de trocar

três dias de trabalho pela redução
de um dia na sentença. O problema
é que o local de fabricação é dentro
do presídio, permitindo o trabalho
de apenas 10 detentos.' =' i" i

.

Sete mil à espera
da casa própria
Oferta de empregos aumenta a demanda por moradias

AÇÕES E OBRAS ENTREGUES EM 2010

• Oito casas populares entregues na Tifa Schubert: recursos

do Frohab (Fundo Rotativo Habitacional) e entidades

parceiras
• Cinco kits pré-moldados: em parceria com o presídio

regional, entregues a famílias sem moradia
• Galpão de 200 m2 para armazenamento de materiais da

Secretaria da Habitação: investimento de R$ 9 mil, com

recursos da própria Secretaria
• Aquisição de uma retroescavadeira, um automóvel

Renault Logan, um guindaste munck, reforma de

caminhão caçamba, Toyota bandeirante e novos

equipamentos dé informática: custos superiores a R$ 311

mil, do Frohab e recursos próprios
• Plano local de Habitação de Interesse Social (Plhis): em

fase de finalização do diagnóstico. Todas as etapas devem

se concluídas até final de junho de 2011.
• 92 famílias atendidas pelo Programa Moradia Econômica:

fornecimento, a preços acessíveis, projetos pará construção
de moradias de até 70 m-',

• 97 famílias receberam doações de materiais de

construção
• Infraestrutura do loteamento Harmonia: com investimento

de R$ 600. mil em infraestrutura, já foram preparados 272

lotes de 250 m2 cada.
• Residencial Antônio Edmundo Pacheco, bairro São luís:

investimento de R$ 430 mil da Prefeitura e doação de

R$ 928 mil do Sesc. São 16 apartamentos destinados a
. famílias atingidas por desastres naturais. Obras começaram

<

em julho e serão finalizadas no mesmo período, em 2011.
• Residencial Ester Menel, bairro Nereu Ramos: 224

apartamentos para famílias com renda entre zero e três

salários mínimos. Previsto para ser entregue em abril de

2011, com isenção de impostos e taxas da Prefeitura, no

valor de R$ 53,15 mil.
• Residencial Brasília Gastaldi Beltramini, no bairro Água

Verde: 192 apartamentos destinados a famílias com

renda de três a seis salários mínimos. Investimento da

prefeitura de R$ 48,77 mil em isenção de impostos e taxas.

A construção, que começou em junho, será finalizada até

dezembro de 2011.
• Condomínio Parque Jaraguá - Dante Minei, no bairro

Ribeirão Cavalo: 288 apartamentos para famílias com

renda de zero a três salários mínimos. Com investimento de

R$ 68,8 mil da Prefeitura, será entregue em março de 2011.

Obras encaminhadas para fase inicial
• Residencial Gabriel Oeschler, no bairro Ilha da Figueira:

96 apartamentos para famílias com renda entre três e seis

salários mínimos
• Residencial Silvana Cleide Martins, no bairro Rio da luz:

80 apartamentos para famílias com renda entre zero e três

salários mínimos
• Condomínio Novos Caminhos, no Jaraguá 99: 2?6

apartamentos para famílias com renda entre três e seis

salários mínimos

Condomínio Dante Mineli, no Ribeirão Cavalo, será um dos
maiores residenciais da região, em número de apartamentos

, I'
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Unidade de saúde
, "

so no mes quevem
Inauguração da UPA do município é adiada outra vez

CORUPÁ

Não é desta vez que a

população do município
terá acesso aos servicos

�

de saúde proporcionados
por uma Unidade de Pronto
Atendimento.

ós seis meses de expecta-
va e promessas, a data de

mauguração do atendimento

a UPA (Unidade de Pronto

Atendimento), outra vez, avança o ca

lendário. Agora, a previsão fica para o

final de janeiro de 2011.

A estruturabruta da UPA, de com

plexidade intermediária entre pos
tos de saúde e pronto atendimento

emergencial de hospitais, foi cons

truída de janeiro a junho. A partir de

então, os acabamentos eram feitos

ao passo que a Secretaria de Saúde

anunciava novos prazos para come

çar a oferecer os serviços.
O último pronunciamento infor

mando que a unidade seria inaugu
rada ainda em 2010 teve seu registro
em declaração feita pelo prefeito Luiz

Carlos Tamanini, no dia 14 de outubro,
para a reportagem do jornal O Correio

do Povo. Entretanto, conforme o secre

tário de Saúde Alceu Moretti, a pavi
mentação do pátio externo atrasou por
causa das chuvas, impossibilitando
concluir toda a obra até agora. A previ
são inicial era para agosto.

No período de férias coletivas, os

equipamentos devem ser montados

e o imóvel limpo. Moretti afirma que
a comunidade não será prejudicada
porque os serviços de primeiros socor

ros e outros atendimentos básicos con

tinuam sendo oferecidos no PA (Pronto
Atendimento) 24 horas, na rua Nereu

Ramos, na área central da cidade.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

População terá
aparel�o para
exame de raio-X

A dona-de-casa Vera Lúcia

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Unidade de saúde fica na rua Roberto Seidel, na área central da cidade

,IÜb .', ,,/; n

Estacionamento da UPA ainda está em obras e vai ficar pronto em janeiro

Com a UPA, exames de raio

X poderão ser feitos na própria
unidade, além de serem ofereci

dos 18 leitos separados por alas

infantil, masculino e feminino.

O projeto custou mais de R$
1 milhão. O governo estadual in

vestiu cerca de R$ 700 mil e mais

R$ 215 mil em equipamentos clí

nicos. A Prefeitura desembolsou o

restante, além de parcerias finan

ceiras com empresas. Para fun

cionar, a UPA custará cerca de R$
420 mil por ano, e o Ministério da

Saúde deve auxiliar com repasses
mensais, já que a unidade é cons

truída de acordo com as exigên
cias do órgão f�qerpJ�, � _ ci,11srf3 �l-'

INVESTIMENTOS
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leilão dos pavilhões será
hoje, a partir das 9 horas

A concorrência pública
para vender os pavilhões A, B

e C acontece hoje, no Parque
de Eventos Perfeito Manoel de

Aguiar, de Guaramirim, às 9h,.qa
BR-280. A prestadora de serviços
vencedora deve desocupar o es

paço em 30 dias, e assim come

çar as obras do Cedup (Centro de

Educação Profissional).
A Prefeitura havia anunciado

que o terreno seria desocupado
neste ano. Porém, as obras estão

atrasadas, porque ainda não de

moliram os prédios do parque.

O prazo de execução do Cedup
é de 15 meses e a ordem de ser

viço foi assinada e,m setembro. A

obra custará R$ 6 milhões para o

governo federal. E o Estado deve
administrar a escola. A adminis

tração doou o espaço.
De acordo com o secretário

de Desenvolvimento Econômi

co, Jair Pereira, funcionários do

governo municipal vão estar no

local às 8 horas para os interes

sados avaliarem os itens a ser lei

loados. A inscrição pode ser feita

na hora.

Obra começou em janeiro e foi interditada ainda no primeiro semestre

Nová concorrência para
construir.prédio do INSS

O INSS (Instituto Nacional

do Seguro Social) de Guarami

rim é outra obra que deveria ter

acontecido em 2010. No entanto,
a empresa LJG Construtora, de

Curitiba, vencedora da licitação,
abandonou a construção sem ao

menos terminar a primeira fase

do projeto. A conclusão estava

prevista para esse ano e atende

ria, além do município, Schroe

der e Massaranduba.

A gerente executiva da filial

de Joinville, Iutália Rodrigues,
explica que a empreiteira foi
multada e que outra concor

rência pública será aberta no

próximo ano. "O TCU (Tribu
nal de Contas da União) pediu
novas exigências e um novo

projeto arquitetônico mais

detalhado está pronto".
Ela também afirma que

para executar o novo projeto
é necessário o governo fede

ral repassar o orçamento de

Simões, 52 anos, está entre os

quatro mil pacientes que tiveram Outra vantagem é a base para
de se deslocar até Iaraguá do Sul pousar o helicóptero Águia da

para fazer o exame de raio-X em Polícia Militar, que fica nos fun-
2010: "I�so acon�eceu três v�zes dos da unidade. "Assim podemos
seguida", conta. Espero ansiosa transferir os pacientes com mais

�.��� pb.�a"" �.�II1����,�?:ta. :,' �.! .• l�çi1�dade", diz o, ��içWj�f.in.

R$ 1,1 milhão, já que o recur

so para construir o INSS era

de 2009 e não foi aplicado no

prazo estabelecido. "A publi
cação do edital depende da

liberação orçamentária. Mas

ISSO nos preocupa porque o

governo reduziu os repasses".

/I Prédio do INSS
deveria ser concluído

em 2010."
JÚTAUA ROOlttGUES

Na parceria, a Prefeitura
doou o espaço, disponibili
zou a mão-de-obra e deu toda

a infraestrutura. O prédio
terá 330 metros quadrados. A

construção da agência fica na

rua Nelson Luiz Rosa de Bem,
na área central da cidade.

Quando funcionar, pelo me

nos quatro funcionários serão

contratados para trabalhar na

previdência social.
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!

, são suas

amigas do
Empório

I das Pedras
e elas

Contabilidade
Consultoria Empresarial

!;�CiSr,: 01J6269/(I

Credíbílidade
.

Qualidade
I' [X1)l'lriôHClu

Ao J,JtmSiJin!Jd',de

Confiança
VI'N'JI.gumz.com.br gumz@guml..com.br

(41}33114147 Desde 1978
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�Ms. c.oJW,,�
Pietra e
Fabíola

Substitua seus cabos de velas
originais por um estabilizador
eletrônico de tensão em alta e

economize até 30% de combustível,
álcool, gasolina e gás,

Instale já o seu!

Informações e venda.
,

(41)3313-1280 '. 9167-0144

varanda
serviço

11 r
3273-2347 I 8853-9716

NÃO PERCA ESSE
MÊS DEZEMBRO!

TAINA ANDRADE E DANI MOREll
Shaw imperdível,

somente no SHOW BAR!

Iniciantes, sapecas

de

e sensuais.
Somente essa

semana na casa,

Sasha
Somente

massagem.

Atendimento com

loca!, hotel e motel

9922-2047

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquím Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

]
������������F7�����

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� l
�

Apenas dez unidades à venda / a partir de �1PBI ,980JOO
r;ntrada de �1P 26 ,087JOO -t- financiamento bancária

�UA ROBr;�íO 5flDfL - CORUPÂ - (47) 9182-0492
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SIMULE SEU OBJETIVO

wvvw.uniaocat.coan.t;»r

Agende uma visita:

3371·8153/9186·7223

A INDUSTRIA DE ALIMENTOS PRIMORATA, seleciona
.

REPRESENTANTES COMERCIAIS,
com experiência comprovada no setor de varejo alimentar,

Praças: Oest�/Extremo Oeste e Litoral Catarinense

Requisitos: Oferece:

1. empresa constituida;
2. veiculo proprio;
3. carteira de clientes;

1.Otimo comlssionarnento

2.Produto de alto Giro,
3.Logistica Propria.

INTERESSADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE ATUALIZADO PARA:

lira@guerraalimentos.com.br -
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SALDAO DE AUTOMOVEIS
Tipo/95 1.6 A gasolina cor cinza 4/p completo
R$7.500,OO
Uno/91 cor amarela 2/p R$5,BOO,OO
Uno/88 cor marrom 2/p R$4.500,OO
Chevette/82 cor bege 2/p R$2.500,OO
Chevette/91 cor cinza 2/p R$6.500,OO

Opala/85 , 4/cil cor cinza 2/p R$5.500,OO
Monza/84 a alcool cor vermelha 2/p
R$6.000,OO
Del rei/82 a alcool cor marrom 2/p R$2.BOO,OO
Corcel 1/75 cor branca 2/p R$4:200,OO

F/75 wilis/72 4x4 gnv, carroceria madeira, cor

verde R$13.000,OO

Mb/608 bau/75 cor verde R$2B.000,OO

Kombi/93 gnv, envidraçada cor bege
R$11.000,OO
Kombi/91 gnv, erwidrcçcdo cor branca

R$9.009,OO
Santana quantum/94 qnv, cor azul 4/p
R$12.000,OO
Parati/84 com reparos, cor bege R$4.000,OO

Gol/89 1.6 A gasolina, 2/p cor branca
R$7.500,OO
Fusca /80 motor 1.600, Um carb urador cor

cinza R$4.009,00
Fusca/78 motor i .300, Cor amarela

.

R$3.BOO,OO
Fiesta/95 cor vermelha, 4/p R$7.000,OO
Escort/88 cor azul, 2/p R$5.BOO,OO

Tempra/97 gnv, 4/p cor cinza completo
impecavel R$14.500,00 Contato: 9122-2393 - 3330-9043 (Sr. João)

r----.-------.-.---.-.-.--.---.------.-.-.---.--.

i EM DOIS ENDERE O

Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0°15 I
I .

* Entrada Clube Atlético Baependi I
L . ._ .. __ . .__._,... �._. ... _. __ ,_._ ... �__._

VEíCULOS
3275·0045/3275·1055

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PEUGEOT 207 PASSION
1.4l FlEX - COMPLETO

ESTE VEíCULO POSSUI VERSÕES

A PARTIR DE R$ 37.290ÀVISTA
BANCO DO MOTORISTA �OM REGULAGEM

.�I'DE ALTURA, COLUNA DE DIREÇÃO COM I,

REGULAGEM DE ALTURA, PARA-CHOQUES
NA COR DO VEíCULO, TELA MULTfFUNÇÕES,
E MUITO MAIS.

�.

PEUGEOT 2071.4L FLEX

��
ESTE VEíCULO POSSUI VERSÕES

R$D3 .200

LINHA PEUGEOT 307

c E PR fEl
PEUGEOT

ASSISTANCE P EU G E OT RECOMENDATOTA'- www.peugeot.com.br
PromoçôoZeroGrou Peugeot.Ar-condicionodoqesériegrótis paro todo o Unho Peugeot207 - exceto pore osveículos Peugeot207 modeloX-line, 3 e 5 portos, quenão possuernor-condicloncdodesérie, eporoveículosdevendosdiretosedevendosWEB

etoxodeO%porao linho Peugeot307 H BeSedon. Peugeot207 H BXR l.4lFlex, 5 portos, pintura sólido;ano/modelo 10/11. PreçopúblicosugeridoporavendaàvístoapartirdeR$ 36.900,00. Preçopúblicopromocíonalsugerídoporavendaàvistaapartirde
R$ 34.200,00, com R$ 2.700,00 de desconto, relativo ao valor integral do ar-condicionado, Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR lAl Flex, 4 portos, pintura sólida. ano/modelo 10/11. Preço público sugerido poro vendo à visto o partir de RS
39.990,00. Preço público promocional sugerido poro venda à vista a partir de R$ 37.290,00, com R$ 2.700,00 de desconto, relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presenos 1.6l 16V Flex, 5 portos, pintura
sólido, ano/modelo 10/11. Preço público suqerido pêra vendo à visto o partir de R$ 52.800,00. Simulação no Modalidade CDC .. Crédito Direto 00 Consumidor pelo Banco Peugeot., Considerando o veíçulo acima e o preço público sugerido porq
vendo à visto o partir de R$ 52.800,00 poro todo Brasil, com frete incluso. Plano de 24 meses, sendo: entrada de R$ 34.320,00 (65%) ô visto mais 24 parcelas mensais totais fixos de R$ 840,77, com vencimento do la (primeiro) parcela para 30

dias, Taxo de juros do contrato de 0% 0.0. e 0% o.m O CET (Custo Efetivo Total) do operoçõo de financiamento é de 6,326% 0,0. e 0,5125% c.rn., com incidência de IOF de 3% q a. poro Pessoa Físico (o custo do IOF adicional de 0,38% estó

incluído no coeftclente). Valor totcl do veículo o prazo de RS 54498,48. Sujeito a oprovaçõo de crédito. As condições acima poderõo ser alterados se houver' alterações significativos no mercado financeiro, sem prévio aviso. Estoque Nocional

dos Concessionários Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1Al Flex, 5 portos, pintura sólido, ano/modelo 10/11 - 100 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1.4l Flex, 4 portas, pintura sólido, ano/modelo 10111 - 50 unidades; Peugeot 307 HB Presence

1.6L 16V Flex, 5 portos, pintura sólida. ano/modelo 10/11 - 60 unidades. Prazo de vigência da promoçõo para pedidos firmes fechados: entre 2/12/2010 e 30/12/2010 ou enquanto durarem os estoques. Nõo cumulativo poro outros promoções,
Pera mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionários Peugeot participantes

R ít
·

I-
-

d t
A

atou ligue poro 0800 703 2424. Ouvidoria do Bonco Peugeot, ligue poro 08007719090, e SAC - Serviço de Atendimento espel e a sina Izaçao e '. ·rans·1 ·000 Cliente do Banco Peugeot. 0800 771 5575. Acesso às pessoas com deficiéncia auditivo ou de fala: 0800 771 1772. .

.

,
.'.

'

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

Itqjaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500

Rio do Sul (47) 3522-0686

PEUGEOT

De Segunda a Sexta das 8h às 19h - Sábados das 9h às 13h - www.strasbourg.com.br
MOT.lON & EMOTlON
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A

e uma

SPIADINHA
no seu próximo carro!

2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Faróis de

Neblina, Computador de Bordo, Sensor de Iluminação,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve.

C4 Palias Glx Mec. 2..0

.,

2008 - Dourado - Gasolina - Ar-condicionado, Díreção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Freios

Abs, Air bag II, Rodas de liga-leve, Desembaçador
Traseiro, Cd Player, Bancos em Couro, Sensor de

Estacionamento.

Classimais 7

3370·7500
"

EICULOS Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAl, VENHA CONFERIRI

MERCEDES CLASE A 160 1999 MEOANE DYNAMIQUE 2.0 2009

EL.EGANCE/COMPLETA/COURO
.'

'COMPLE'fO
'

.

R$17.900,DO h$42.9bO;OO"

Taxas compartilhados com o mercado

MMC TR4 2.0 2008
COMPLE1A

R$51.900,OO

Carros com procedência Transparência na negociação

'XSARA PICASO EXCLUSIVA 1.6 2007 SPACE FOX 1.6 CONFOR 2001
!

GM/ZAFIRA ELEGANtE 2005

COMPLETA CAM/MANUAL COMPLETA/COURO' I COMPLETA

RS3S.500tOO· R$33.5DO,OO RS36,500,OO

16v - 2006 - Cinza - Hex - Ar-condicionado Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador
e Desembaçador Traseiro, Rodas de Líqa-IeveCd Player
com Controle no Volante, Computador de Bordo, Faróis de

Neblina, Air Bag II, Freios ABS.

Sandero Expression 1.6

. 3,3.000,00
" "

2009 - Vermelho - 8v - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina.

Nós garantimos o preço

Aproveite
o seu

13° salário

2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd

Player Mp3.

2009 - Branco - Flex - Protetor de caçamba.

2009 - Prata - Flex - Travas Elétricas, Alarme,
Desembaçador Traseiro, Ar-quente, Abertura Interna do

Porta Malas.
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Beatriz Sasse
478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitter.comj beatrizsasse

flickrj beasasse
orkut Beatriz Sasse

Esta semana as casa noturnas da região fazem as últimas baladas de
2010 e nas próximas três semanas, a cidade fica com poucas opções
noturnas, com exceção de alguns restaurantes, bares, lanchonetes e

praça de alimentação do shopping. O jeito é também aproveitar as

opções na praia, passear nas cidades vizinhas ou curtir os momentos
em casa. Confira algumas datas das casas da região.

• MADALENA CHOPE E COZINHA: atende até dia II e reabre 10/1.
.

• ZUM SCHLAUCH: fecha nos diasz-l, 25, 26, 31, 1 e 211;
nos demais dias atende a partir das 18 horas.

• LONDON: última festa é amanhã e reabre dia 13/1.
• SACRAMENTUM PUB: abre dias 22,23,26,27,29,30 e 31 (a
confirmar), em seguida fecha e reabre dia 12/1 (a confirmar).
• KANTAN SUSHI LOUNGE: encerra dia 21 e reabre dia 10/l.
• ESPAÇO DO OCA: fecha dias 24 e 31, nos demais atende normalmente.
• LICORERIA: fecha de 24 a 26, funciona 27 a 29, fecha dia 30 e reabre

dia 4/1 quando passa a atender normalmente.
• MOINHO: última festa foi dia 17 e ainda sem data de retorno.

• JUMP CLUB: última festa é amanhã e ainda sem data de retorno.

• MOVING UP MUSIC CLUB: encerra dia 23, não divulgou retorno.
• SEVEN CHOPERIA: encerrou dia 17 e retorna dia 14/ l.
• CURUPIRA: última festa foi dia 18, não divulgou data de retorno.

• MOMMA: última balada dia 23, não divulgou data de retorno. .

• CARAMBAS: última balada foi dia 20, não divulgou data de retorno.

Guilherme Luduvichack e Ana Carolina
.

Barzenski em dia de lançamento de novas

coleções na Voilà Concept Store

Tatuador
Acásiocoma

mulher Madri,
casal sóeio do
Sacramentum

Pub,coma
amiga Naira

Oemarchi
dos Santos,
gerente da

Triton, no Pub

Clique da
OJ Oahram
em recente

apresentação
naJump

Mareio Paloschi com uma das obras expostas no Sesc

Arte
o artista plástico Marcia Paloschi, gaúcho radicado em Iaraguá do

Sul, participa com três obras da exposição Pretexto Arte Contemporânea,
aberta à visitação pública na galeria de Artes do Sesc, até dia 30 de dezem
bro. Os trabalhos assinados por Paloschi fazem relação com a cidade, com

as linhas, as formas geométricas, a reprodução e a resignificação. Em 2010,
além de habitar esta mostra, já renomada na região, o artista, que também
é estilista e figurinista, compôs o acervo do Salão Nacional de Cerâmica,
de Curitiba, com duas obras. Prestigie!

FOTOS MARCELO ODORIZZI/DIVULGAÇÃO

LlCO BAR
Show de blues de
Capone Brothers.

lONDON PUB
A partir das 23 horas,

!. sertanejo de AHan Diaz e mais
DJ Paola Pettit. Elas não pagam
até 23h30. Ingressos na hora:

RS 15 eles � R$· 5 �Ias. n

ZUM SCHLAUCH
Bye, bye 2010 Fuel Eventos com

sertanejo universitário de Léo
Limá e mais DJs convidados. A
partir das 22 horas. Cinco mul
heres entrando juntas ganham

uma champanhe. Ingressos
somente na hora a RS 15 pára

eles e RS 10 para elas.

MOVING UP (Schroeder)
Música pra ver com Mind, ser

tanejo universitário de Allan Diaz e

mais DJs Adrian P e Eddy Amaran
to. Mulheres e quem vier caracter-
izado de natal, não paga entrada
até meia noite. Bilheteria ante

cipada: RS 10, no Mime (Schroeder
e Weg 2), Smurfs Lanches e Posto

Maiochi (Guaramirim).

JUMP
Encerramento 2010 com

Guilherme Konnin, Ricardo
Marques e Rafa Nicolodi.lngressos

antecipados no O Boticário
(shopping), Posto Mime (Reinoldo
e matriz) a RS 10 elas e RS 15 eles.

LlCO BAR
Show de Lobo e Matilha no

encerramento de 2010.

LONDON PUS

Bye, bye 2010 com Téo & Edu.
Ingressos somente na hora: RS 15

eles e RS 10 elas.

MOMMA (Pomerode)
Momma Vip com Fernando Lima
& Banda (sertanejo universitário)

e show da banda Alta Rotação
(pop & rock). Retire seu convite

com os promoters da casa.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS . 3275-486619198-0515
SACRAMENTUM PUB· 3370--1727 ou 8832-1524

MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584

LlCORERIA·3275-1327

JUMPCLUB· 9118-2001Ijumpjaragua.com.br
ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UP MUSIC CLUB· 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982

MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
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Chocolate alivia e· renova

Comer
chocolate é quase como praticar

um ato de rebeldia. Ainda mais quan
do a ordem mundial faz milhares de
mulheres viverem à base de tomate e

alface.

Apreciar esta guloseima é gostar do mar

rom, do sabor do doce derretendo na boca.
Tem ao leite, com passas, amêndoas, e ainda
o branco e suas quase infi
nitas combinações. Mas,
chocolate é chocolate e

deixa sempre o gostinho de

quero mais.

Há quem diga que ele
dá mais prazer do que a

maioria dos outros praze
res .. Talvez porque chocola
te entenda de mulher mais
do que os homens. É companheiro, não faz
mil perguntas, sabe chegar direto ao pon
to. Curar uma dor sentimental é impossível
sem a companhia dele.

Chocolate também lembra beijo na boca,
um bom filme, reconciliação, sexo e outros

momentos inesquecíveis. Lambuza. Vai bem
com vinho, com café e até com coca-cola. A

receita causa uma pitada de bom humor,
mais outra de energia e várias colheradas de
sabor. Irresistível sensação que faz bem ao

coração.
,

Difícil parar no primeiro pedacinho. Dá

sempre vontade de dar mais uma mordida,
mais outra, hum, até o fim. Tem gente que
diz que engorda, eu digo que renova.

Na hora da fome; a per
gunta, salgado, ou doce?
Chocolate é a preferência.
Também no sorvete e na

torta. Dos prazeres da vida
dessa receita eu não abro
mão, seja inverno ou no ca

lor do verão.
E é com gostinho de

chocolate e felicidade que
eu desejo um Feliz Natal para todas vocês
leitoras. Nas próximas semanas estarei de
férias curtindo a família, uma boa praia, e

deixo vocês com a companhia de amigos
que ocuparão este espaço na forma de rodí
zio por quatro semanas.

Então, desejos de um 2011 doce e lam
buzado!

LANÇAMENTOS

irâmide Vermelha
Os irmãos Carter e Sadie Kane vivem

separados desde a morte da mãe. Sadie é
criada em Londres pelos avôs e Carter Viaja
o mundo com o pai, o Dr. Julius Kane, um fa
moso egíptologísta, Levados pelo pai ao Bris
tish Museum, os irmãos descobrem que os

deuses do Egito estão despertando. A fim de

detê-lo, os irmãos embarcam em uma perigo
sa jornada em busca que revelará a verdade
sobre sua farnilía e sua ligação com uma or

dem secreta do tempo dos faraós.

Além da Vida
Após sofrer um acidente de carro, Anna

(Christina Ricci) retoma a consciência e se

vê em uma situação desesperadora, está
em uma casa funerária, com seu corpo
sendo preparado para o enterro. Logo, o di
retor do local, que alega ter a habilidade de
se comunicar com os mortos, afirma que a

garota realmente faleceu, e está passando
por uma transição entre os dois mundos.
Assim, ela começa a aceitar seu destino,
sem desconfiar que seu namorado está
tentando desesperadamente salvá-Ia.

. _----_._ .. ,

Essa fofura foi
abandonada em

um terreno, tem

aproximadamente 4S
dias e precisa muito de
lar. Para adotar, entrar

em contato pelo telefone
(47) 3371-8011 ou o

e-mail materdeisec@
ig.com.br. fsda

CLlC DO LEITOR

Envie sua foto para wdacao@ocorreiodopovo.com.br

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

Hospedagem no pat.shop ou

tratamento na sua I'esidência.

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

MELHORES MARCAS DE RAÇÃO A GRANEl

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tron - o Legado (Leg) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

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

• Cine Breithaupt 3
• Megamente (Dub) (13h40, 15h30, 17h20,
19h10 - todos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (21h - todos os dias)
.

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Tron: O Legado 9 (Dub) (14h30, 17h, 19h30,
22h - todos.os dias)

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

(Leg) (18h20, 21h20 - todos os dias)
• Megamente (Dub) (14h15, 16h20 - todos os

dias)

•• Cine Mueller 3
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h, 16h40,
19h15, 21h45 - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Tron: O Legado (Leg) (14h, 16h40, 19h20,
22h - todos os dias)

• Cine Garten 2
• A Rede Social (Leg) (13h10 - todos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (15h30, 18h20 - todos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Aparecida, o Milagre (14h10, 16h20,
18h50, 21h10 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enterrado Vivo (Leg) (13h50, 19h - todos os

dias)
• Tropa de Elite 2 (16h, 21h30 - todos os

dias)

• Cine Garten 5
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h20, 16h50,
21h30, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (15h, 20h - todos os dias)
• Megamente (Dub) (13h - todos os dias)
• Tron: O Legado (Dub) (17h30 - todos os dias)
• Tron: O Legado (Leg) (22h20 - todos os dias)

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

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

CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA

Kel/y Erdmarm, Charles Zimmermann, Carlos Henrique Luiz Carlos Amorim,
jornalista escritor Schroeder, escritor Escritor e editor

• Cine Neumarkt 2
• Tron: O Legado (Leg) (14h10, 16h40,
19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (18h10, 21h10 - todos os dias)
• Megamente (Dub) (13h40, 16h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Tropa de Elite 2 (13h50, 16h20, 19h10,
22h - todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Solano fica intrigado por Estela ter escondido as

cartas de Fernando e pede para Mariquita manter se

gredo sobre o que encontrou. Estela coloca as cartas

de Fernando que não a comprometem no quarto de

Mariquita. Aspásia encontra as cartas de Fernando
e as entrega para Sola no. Solano lê as cartas de seu

pai e estranha por não encontrar nada sobre Estela.

Uma enfermeira leva Amélia, Manuela e Fred para o

quarto de Max. Glorinha entrega para Geraldo a falsa
certidão de nascimento de Pimpinela. Solano comenta

com Mariquita o conteúdo das cartas de seu pai.

PASSIONE

•

RIBEIRÃO DO TEMPO

Depois de transar com Nicolau, Karina diz a

ele que já percebeu que ele quer colocá-Ia na re

serva, mas ressalta que não é mulher para isso.
Newton conta a Mateus que está sendo acusado
de ter sabotado o avião. Marta explica a Tito que
fez o possível na investigação do caso de Virgílio,
mas não vai continuar o trabalho, pois não tem

nenhuma pista. Virgílio diz a Nasinho que Iara to

pou negociar diretamente com Nicolau. Nicolau vê
o valor que Iara quer - 100 mil - e diz a Nasinho

que é uma merreca e o manda levar o dinheiro

para a aventureira.

Bete diz a Cavarzere que vai esperar a-confir- TI-TI-TI

mação que Fred roubou o dinheiro de Saulo antes Mabi ouve Jacques e Clotilde tramando con-

de denunciá-lo. Gerson mostra seu computador a tra o desfile de Valentim. Clotilde chega à feira

Felícia, que fica chocada com as imagens. Gerson disfarçada. Jaqueline vai com Massa ao desfile
se arrepende de ter contado seu segredo para Fe· de Valentim. Breno conta para Dorinha que tem
lícia. Agnello encontra a fita que inocenta Stela e um aneurisma e ela o aconselha a mudar de vida.
decide ir até a delegacia. Fred demite Melina e Clotilde oferece dinheiro para que meninos joguem
Lorena. Das Dores ouve uma conversa entre Olga ovos nas modelos e Amanda é atingida. ° desfile de
e Talarico sobre Clara e conta para a vilã. Clara vai Valentim é um sucesso e Jacques culpa Clotilde por
à casa de Diogo e marca um encontro com Olga. sua derrota. Júlia conta para Jacques que Gabriela

Olga chega ao apartamento de Diogo e se surpre- está grávida de Pedro. Ariclenes distribui batons
ende ao encontrar Clara. para os convidados e todos começam a se beijar.

(O resumo dos qapítu)ps é.de responsab�lidade das em_issoras). _. ...
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HORÓSCOPO
ÁRIES

\��'�II' No trabalho, há um desejo de se

, destacar, mas não se esqueça

de suas necessidades familiares e

emocionais. Seus desejos podem estar em

conflito com as críticas sociais. Tente orga
nizar e atender todos seus compromissos.

Bom dia para alargar seus hori

zontes de trabalho. As alianças
e parcerias recebem o apoio dos

astros, mas há perigo de sacrificar a vida

amorosa em favor da profissão! Aproveite o

período e invista na profissão.

Terá uma maior percepção do

valor das coisas que fazem parte
da sua vida. A vida amorosa ten

de a. esfriar. Terá dificuldade em expressar

seus sentimentos. Aproveite o momento

para ganhar dinheiro e ser valorizado no

trabalho.

Associações e parcerias recebem

o estímulo das estrelas, mas se

não houver cobrança, sua produ
tividade pode cair. Seu magnetismo vai

estar nas alturas. Tenha cuidado com a

interferência da família em assuntos par

ticulares.

Quanto mais discreta for a sua

atuação profissional, mais ritmo

você conseguirá dar às suas ta

refas. O astral favorece a sua privacidade
no campo sentimental. Cuidado para r.ão

reprimir demais suas emoções.

Terá facilidade para entreter sua

111/1!111$;;)"""',M" clientela. Tudo indica que será ca-

"'ii /",," paz de se expressar com facilida

de. O dia traz boas-novas no campo

sentimental. Trabalho que exija criativida

de e dinamismo vai fluir bem.

LIBRA

Pode ter um dia muito produtivo
se for autônomo ou profissional
liberal. Tente ser mais flexível na

vida a dois. O seu progresso está

em evidência, mas não. use a profissão
como escudo.

ESCORPIÃO
Cuidado com o excesso de fran- .

queza, há coisas que não tem

como desfazer. O dia traz des-

gostos com segredinhos, traição
ou mentiras no relacionamento. Pode ter

sucesso ao lidar com o público, graças ao

seu magnetismo.

SAGITÁRIO
Terá necessidade de avaliar o

que é realmente importante. Con

vém ter cuidado com as tenta-

. ções de um romance clandestino.

O astral deixa a desejar na relação a dois.

Medite sobre as coisas que dá valor e veja
se há mudanças a fazer.

CAPRICÓRNIO
Sua individualidade vai estar

exaltada e terá dificuldade para

agir em equipe. Boa fase no ro-

mance, mas seu maior desafio será

conciliar interesses de trabalho e vida

amorosa. Quanto mais autonomia tiver,
mais produtivo(a) será.

Tudo indica que conseguirá o

prestígio que sempre ·quis com

profissões ligadas à saúde ou es-

tética. Sua vida amorosa pode ser

sacrificada. Atividades que exijam privaci
dade são as mais favorecidas hoje.

A sensação de bem-estar virá dos

amigos e grupos da sua convivên

cia. Cuidados com o visual podem
aumentar seu poder de sedução. A cobran

ça pode estremecer os seus laços. Traba

lho e diversão vão estar em plena sintonia.
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loucas de William
.3

e Kate estão à venda
A primeira linha oficial de louças comemorando

o casamento do príncipe William com Catherine Mi

ddleton, que ocorrerá no dia 29 de abril do próximo
ano. A linha de louças em tons cinza e dourado, com

as iniciais do casal "W" e "C" entrelaçadas, é a úni

ca oficialmente registrada pelo príncipe e sua noiva.

A coleção foi criada por artesãos da realeza segun
do métodos inalterados há 250 anos.

Kevin Jonas come

mora 1 ano de casa-
Kevin Jonas, do trio Jonas Brothers, come

morou seu primeiro aniversário de casamen

to com Danielle Jonas na Disneylândia, em

Orlando, Flórida. Kevin e Danielle posaram

para fotos com Cinderella e o Príncipe Encan

tado na entrada do castelo da Disney. Os dois

se casaram no dia 19 de dezembro do ano

passado no castelo Oheka, em Long Island.

Assédio aumentou

para o Luti de Ti-ti-ti
Na disputa entre duas mulheres em "Ti-ti-ti",

Humberto Carrão, o Luti, admite: o assédio das fãs

nas ruas também aumentou. O ator acredita que

é justamente o jeito "largado" de seu personagem

que faz sucesso com o público feminino. "O Luti não

faz o tipo galã. Ele é todo ligado em artes plásticas
(.:.) Mas acho que ele' chama a atenção justamente

por ser diferente".

DIVIRTA-SE

A Assombracão
.3

Um bêbado no bar bebia sem parar, depois de

mais de 15 garrafas foi andando para casa. Ao che

gar, trocou algumas palavras sem sentido com a

esposa e foi direto ao banheiro. Quando saiu, falou

assustando para a mulher:
'

- Nossa casa está mal assombrada ...

- Por quê? - questionou ela
- Eu abro a porta do banheiro acende a luz, eu

fecho a porta, a luz apaga .. ,

- Ai, não acredito que você fez xixi na geladeira
,"' .. de -nOV(}! '''' r; , ,) "

Filho de Danielle
Winits espera
Grávida de cinco meses, Da

nielle Winits contou ao blog de

Patricia Kogut que Noah - seu fi

lho de 3 anos, com o ator Cássio

Reis - está começando a ficar an

sioso pela chegada do irmão. "Ele

está superanimado, fica beijando
a minha barriga", contou. Recém

casada com o também ator Jona

tas Faro, a atriz ainda não decidiu

o nome que dará ao bebê, primei
ro filho do casal. "Sabemos que é

menino, mas ainda estamos nego
ciando isso", brincou Danielle.

Mudança de personagem
para Marcelo Valle

Sucesso em "Viver a vida" como Osmar, o produtor bissexual que era melhor

amigo de Helena (Taís Araújo), Marcelo Valle voltará à TV corno um pai de família'

em Insensato coração. Na novela ele será Júlio Machado, marido de Debora Eve

Iyn e funcionário do personagem de Antônio Fagundes. "Será um núcleo familiar

bem bacana, típico da classe média", adianta o ator.

Vilhena briga
com fotógrafo

A festa de aniversário do ator Eri Jo

hnson, nesse fim de semana, na quadra
do Salgueiro, por pouco não terminou em

briga. Segundo a coluna Retratos da Vida,
do jornal Extra, Paulo Vilhena partiu para

cima de um fotógrafo, mas foi impedido de

agredi-lo pela presidente da agremiação,
Regina Celi. Tudo começou quando a atriz

Thayla Ayala, namorada do galã da Globo,
reconheceu o paparazzo e apontou para o

namorado, que perdeu a cabeça.

'. SUDOKU ANIVERSARIANTES
22/12
Alcino O. Junior

Alice M. De Souza

Aline D. Bortolini

Amanda Mader

Anderson Vicente

An ita P. Sa rti

Arietusa da S. vigsdina
Caroline Borchardt

Celestino Rech

Crislene Scheneider

Cristiane Stenger
Daniela Hintz

Éderson R. Cordeiro

Elcio E. Rozza

Ezequiel F. de Melo

Graciela M. da Silva

Helena F. Batista

lisa M. Muller

Ingelore Knaesel

JairStiz

Jefferson W. Zanotti

Katia C. S. Kuihs

Leonita S. Zoz

Matilde Kohler

Natalia A. Gessner

Natalia Piotto

Natham E. Pereira

Rosangela D. Basso

Tatiane MaIS

Vaimor Schewer

Yiara A. Santos .

SOBREO)OGO
É um jogo de lógica muito

simples eviciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números

em cada linha e cada col

una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3:x3.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Parabéns, jailson!

o grande aniversariante do dia é o meu grande amigo, o radialista
Iailson Angeli. Parabéns, cara. A você que sempre foi meu parceiro de
muitas farras, brincadeiras e até nas confusões. Um amigo pode ser a

continuação de nós mesmos, como a nossa mão é a extensão de nos

so braço. Eu te considero isso. Por essas e outras, hoje comemoro com

você o seu aniversário como se fosse um pouco do meu também. Mil
vivas! O seu caminho haverá de ser sempre cheio de luz e a felicidade
a sua companheira do dia a dia. Feliz Aniversário, pois você merece

por ser alguém de grandes qualidades e virtudes! Até o dia 24, quando
sairemos de férias.

Paciência
Literalmente a bagunça é ge

ral! Mesmo pagando quantias
absurdas pelos serviços que as

operadoras de telefonia celular
oferecem, cá entre nós, além
do carma para completar uma

ligação, quando se consegue a

conversa é sempre obstruída
com a queda da linha. Aí, adeus
pacotes de minutos, já que a

cada rediscagem é contabilizada
como uma nova ligação. Recla
mar para quem? Para o Papa?

Buxixo
Brigite Schmidt foi vista no

Butiá, em Barra Velha, bronzea
da, cheia de estilo e sem perder
a simpatia. Ela estava chique no

conjunto com look de vestido,
em malha drapeada amassada,
que contornou o seu corpo em

forma e deixou-a absolutamen
te linda - um modelo da Lez a

Lez que realçou ainda mais a

sua boa forma e o seu estilo ele
gante de ser.

NAS RODAS
• O meu camarada Jorge
Casarotto, o popular
Escorpião, é o grande
aniversariante de hoje
e vai adorar saber
que foi lembrado.

• Dia 25 de dezembro,
acontece na Sociedade
Amizade, o grande Baile de
Natal. A musicalidade que vai
animar a noitada é do grupo
Karisma. Vai perder? ,

• Adorei! Show de bola o

presente que recebi em

mãos do empresário Hélio
Micheluzzi, da Karlache
Malhas. Valeu amigo!

Abre
aspas

Deus me livre, outra
não! A atriz Suzana Vieira

reapareceu, domingo, no

Faustão, em grande es

tilo. Deu a entender que
ela quer substituir Dercy
Gonçalves. Pasmem!!!!E a

perereca da vizinha .

Sobra e coco fresco
Já está tornando-se comum

alguns jovens jaraguaenses leves,
livres e soltos passarem o Ré
veillon na terra onde o sol nasce

mais cedo. As bolas da vez são
os espertos Adailton Kunh, Raul

Berri e Juan Bartel Ir., que deci
diram entrar em 2011, nas pa
radisíacas praias no Rio Grande
do Norte. Os meninos estão com

muito fôlego e prometem muita
farra e animação.

Onde comer bem em Jaraguá
Na Nonna Dica Rístaurante e Pizzerie - gastronomia italiana de

primeira. Onde? Na Rua Bernardo Dornbusch, 690.

1

Eleni, da Stúdio FM; Juliana Rubini, da Jaraguá AM, e

Luana Lima na confraternização promovida pela
prefei,ta,eecília, dia 15, aos cole>lgas.da imprensa

!-�"'" -- --- _._

'�SP�Rn;: C> � 2? l.../t..!71
, '

: Troféus e Medalhas �
: 3275-4044

'

'TE C()NTEI!
'I I .,

Dica de
quarta-feira

Curtir a Zum Schlauch. Um
. espaço sempre cheio de gente
interessante e o que é melhor,
todo dia uma novidade.

Bruna Luiza Zonta Ximenes, a

filha mais nova de Rita Zonta e

Amaro Ximenes Jr., colou grau
em Medicina, pela Univali,
dia 16, no Teatro Adelaide
Konder, em Itajaí

"
A sabedoria torna
bons os homens.
A simulação da

sabedoria torna
os péssimos.
JWiN lUIS VIVES

" .

• A casa & Cia Presente
entrará em férias dia 24 de
dezembro e retornará dia 4 de
jaIleiro. Descansar é bo'in, pois
.nínguém é de ferro.

"Quem está preparall�o
os quítutes para comemorar
idade nova dia 25, é
'o meu amigo e promoter
,'�drianinhoJuàkes,

',':[;",',4.,'" :-,, J" '

.'1

• Pessoas importantes em

?010 para este colunista:
tsltlaf Lombardi; Alberto
Cbrreia, Amauri Jacobi,
Hello Micheluzzi, Igue
Joesting, Tato Branco,
JerEnniaz Rozzâ, Beto Fiscal,'
Sandro Wille, Teco Ianssen,
'Nelsinho Pereira .

• A revista Nossa em

fevereiro vai começar a editar
l',J"ossaWeekend, a

IiRevista do '

seu Finalde Semana". Quem
viver verá!
,

Açlor�� �",report,ag�m" "

com o Dr. Alfredo Guenther,
na Blush. Gente boa e que
merece ser lembrado sempre '

, ,m 1J}:uit<;:),,�,çarinhO.
.• Jaqueline Hornburg e

Cleyton Pradí festejam hoje um

:f#1inho:d�puro Lave.Viva o

"amor, '"

• Quinta-feira, 23, será
editada a minha última coluna

';, N'{fo a�'o: ;
,

"",,'

• Com essa, fui

o empresário Marcelo Bonfante, sua esposa Dulcineia
Roepke, este colunista e �uE!len, da Revista Nossa, no

coquetel de inauguração da loja Requinte', 'segunda.;feira
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BRASíLIA

A primeira vitória
brasileira contra os

Estados Unidos pode
servir de estímulo
a setores agrícolas
domêstlcos.

flJondenação
de barreiras

o suco de laranja na Or

anização Mundial do
omércio (OMC) estimu

la os que estão receosos em buscar
seus direitos no foro internacional.
A avaliação é do secretário de Rela

ções Internacionais do Ministério
daAgricultura, Célio Porto.

"Esse primeiro resultado esti
mula outros setores que ainda es

tão avaliando a hipótese de seguir
este caminho, que tem se mostra

do vitorioso", afirmou Porto, em

entrevista à Agência Estado. Ele
citou como exemplos de áreas que
estudam se proteger de práticas
consideradas não leais à concor

rência no comércio exterior a de

frango congelado contra a União
-.
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Europeia e a de produção de eta

nol nos Estados Unidos.
O secretário salientou' que,

apesar de o caso do suco ser uma

ação do setor privado, o governo
também comemora a decisão em

primeira instância da OMe. "Isso

significa interesse do produtor, do

exportador. Assim, se trata de uma

vitória que é do Brasil", afirmou.

"Esse primeiro resultado
estimula outros setores

que ainda estão avaliando
a hipótese de seguir

este caminho".
CÉLIO PORTO, SECRETARIO DE

RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Embora a rodada Doha não
tenha progredido, na avaliação do
secretário, a OMC tem se mostra
do um foro importante. Porto co

mentou ainda que, como se trata

de uma decisão preliminar, os

Estados Unidos devem tentar .re

verter a sentença da OMC, assim
.como fizeram em casos anteriores.
"Existem ainda múltiplas etapas
para percorrermos", afirmou.

, '

OMe condenou as barreiras ao suco de laranja brasileiro e julgou as medidas dos EUA ilegais

SUCO DE LARANJA

Vitória' contra os ,EUA na OMe
Condenação de barreiras pode estimular mais setores a buscar justiça na prática comercial

.r

,4/akAU/l Z4f 77AZl4/,

t
rl .-' ���it:M �1é4tu:� .e

?3vA"Ai d�M .tuiu�

4.e�u�2�. " __.a44ibr.

�t. � ,2 ." R AitbHt(";;4
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�E\AA DE JARAGUA DO
·�\o 8(/<
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas· Fitoterápicos
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Altamir Lopes, do BC, divulga
os resultados do setor externo

referente a novembro.

Investimento estrangeíro
soma US$ 3,7 bilhões
Saldo do investimento em ações e renda fixa é o maior desde 1947

.Brasileiros , ,
As despesas

no exterior continuam crescendo
em linha com o

crescimento da renda.

BRASíLIA

o fluxo de' investimentos
estrangeiros direitos
(I ED) para o Brasil somou

em novembro US$ 3,732
bilhões, segundo o Banco
Central.

Em
novembro do. ano. pas

sado, o. IED so.mo.u US$
1,604 bilhão, superando.
as estimativas dos analis

tas. Já o. saldo. de investimento. es

trangeiro em títulos de renda fixa
e ações, que atingiu US$ 50,448
bilhões, de janeiro. a novembro,
é recorde histórico. da série ini-

ciada em 1947, segundo. o. chefe
do. Departamento. Econômico do.
Banco. Central, Altamir Lopes. O
volume inclui a oferta de ações
da Petrobrás.

No. acumulado. de 2010 até o.

mês passado, o. ingresso. de capital
externo. produtivo. no. país totaliza
US$ 33,136 bilhões, o. equivalente
a 1,78% do. PIB. Em igual período
de 2009, o. IED somava US$ 20,839
bilhões, o.u 1,46% do. PIB.

No acumulado. dos últimos 12
meses encerrados em novembro,
esse indicador registra ingressos
no. país de US$ 38,245 bilhões, o.

equivalente a 1,88% do. plB. Nos
12 meses .encerrados em outu

bro, o. IED sornava US$ 36,117
bilhões, ou 1,78% do. PIB.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo instável, com

nebulosidade variável e

pancadas de chuva.
Risco de temporal
e granizo isolado.
Temperatura alta, com

sensação de ar abafado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 21°C
MÁX: 26°C

QUINTA
MíN: 20°C
MÁX: 26°C

SEXTA
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 29°C

Enso!,U'ar!o PlU'ciahmmte Nub!ado
Nublado

i

\
\

'I

\ CHAPECÓ
T .Â
18° 30°

A�"�SO

Temperatura máxima
em algumas regiões

Hoje, a temperatura deve alcançar
níveis extremos em algumas regiões
do. Estado, As áreas mais críticas estão.
no. extremo. Sul e em regiões próximas
a São. Ioaquím, classificadas no. nível
extremamente alto. de temperatura.
Outras cidades da mesma área alcan

çam temperaturas muito. altas, en

quanto. o. Vale do. Itapocu permanece
sem aviso. em relação. ao. calor,

(�
.

.,�?,t3·ftl-::'��
!m,táv1ll

Os gastos de brasileiros
em viagens ao. exterior de
vem bater recorde este ano,

Segundo. a projeção do. Ban
co. Central, essas despesas
devem sornar US$ 16,5 bi
lhões, a maior de toda a série
histórica iniciada em 1947.
De janeiro. a novembro, os

gastos dos brasileiros so.

mam.Uss 14,675 bilhões. so
mente no. mês passado, foram
US$ 1,515 bilhão. �'As despe
sas continuam crescendo. em

linha com o. crescimento. da
renda, com inclusão. de novos

agentes, a ascensão. social e ao.

comportamento do. câmbio.
também", afirma o. chefe do.

Departamento. Econômico
do. BC, Altamir Lopes.

\

ALTAMIR LOPES, CHEFE DO
DEPARTAMENTO ECONÔMICO

DO BANCO CENTRAL

MARCELLO CASAL JR/ABR

d'J r". :1" íI

MAH�A
T .Â
18° 23°

SE VOCÊ VAI pARA.··

ltUPORANGA
Oia ensolarado,
alternando com

ancadas de chuva e

Possíveis trovoadas. A

t�mperatura varia �ntre
noC, pela manha, e

"

250C durante a tarde.

/

.,.

,/

,

/

Devido. às altas temperaturas, o. ris
co.' de incêndio. está aumentando. gra
dativamente nos últimos dias. O risco. é
de intensidade média em todo o. Esta-
do. No extremo. Oeste e na região. cen

tral, a possibilidade é mais alta o. que
diz respeito.' tanto. à possibilidade DE
ocorrer um incêndio. quanto. à facilida
de com a qual o. fogo se alastra.

MINGUANTE CRESCENTENOVA CHEIA
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Mercado Regi()na�

Lourival Karsten
.

Aeroportos
os

grandes eventos ainda estão por acontecer nos pró
ximos anos e a proximidade das festas de fim de ano

mostra toda a fragilidade dos principais aeroportos
do país que já registram um percentual médio de 20%

de vôos com atraso de pelo menos 30 minutos. Se somados
também os vôos com atraso de até 15 minutos, este percen-
tual já bate em 50%.

.

São muitos anos de administração aeroportuária muito
deficiente pois não foi por falta de verba que as obras não
aconteceram.

/

Cartão de fiança
A Caixa Econômica Fede

ral anunciou o lançamento de
um cartão que permitirá for
mar contratos de aluguel sem

a necessidade de fiador ou ga
rantia adicional. Este tem sido
um grande problema em nossa

cidade, especialmente pelo fato
de que as pessoas que procuram
imóvel para alugar normalmente
é forasteiro que não tem nenhum
fiador para indicar.

Rádio Brasil Novo
Comemora no dia de hoje 21

anos de fundação esta emisso
ra com sede no Bairro Vila Nova

cujo sinal abrange toda a nossa

região. Parabéns pela data e pelo
sucesso alcançado.

Hypermarcas
Este grupo de bens de

consumo continua com

prando e com a aquisição da

Mantecorp - mais conhecida

pelas marcas Coristina e Qua
driderm - por R$ 2,5 bilhões
torna-se o maior laboratório
farmacêutico nacional.

Atuando em diversos seg
mentos que vão dos produtos
de limpeza aos de higiene
e dos produtos infantis aos

medicamentos, a Hypermar
cas utiliza a estratégia de

comprar marcas consolida
das e acrescenta-las ao seu já
gigantesco portfólio de pro
dutos. Está financiando estas

aquisições com lançamentos
de ações na bolsa. Hoje já é a

principal fornecedora de pro
dutos para farmácias.

Grupo Pereira/Fort
No último dia 15 foi inaugurada a unidade da Fort Atacadista em

Blumenau e está definido que as próximas lojas a serem construídas
em nosso estado em 2011 estão a loja de Jaraguá do Sul e a segunda
loja em Joinville. A unidade de nossa cidade seguirá o conceito de ata

carejo e será localizada no imóvel que já foi a Bebidas ,MaxWilhelm. A
rede já conta com 3710jas sob diversas denominações.

Araquari
Este município da região de Joinville é o que ostenta o menor

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano - da região e o governo
estadual oferece as maiores vantagens fiscais para as empresas que se

instalam nos municípios menos desenvolvidos do estado.

Araquari, no entanto, desfruta de outras vantagens com a proxi
midade com Joinville, com os portos de São Francisco do Sul e Itapoá,
cortado pela BR-280 -que está prestes a ser duplicada - e BR-101 e

ainda conta com a passagem dos trilhos da ferrovia. São inúmeras

vantagens logísticas que não passam despercebidas. Certamente,
muito em breve seu IDH não vai mais ser baixo.

Natal sem fome
Os grupos de CCQ daZanotti SA. realizaram no último fim de sema

na a distribuição das mais de 400 cestas arrecadas em sua tradicional
campanha do "Natal sem fome". Estas cerca de duas toneladas de ali
mentos - além de balas e principalmente brinquedos para as crianças
- foram encaminhadas para pessoas carentes indicadas pelos próprios
circulistas de forma que foi possível beneficiar as famílias realmente ne

cessitadas. Também são os circulistas que se vestem de "Papai e Mamãe
Noel" e levam alegria à comunidade.

O modelo adotado é muito interessante pois a empresa se com
promete a pagar volume igual ao que for arrecadado pelos circulistas.
É um modelo que funciona muito bem e ativa toda a empresa.

A�()ntece hoje a inauguração do P9ItO de Itap,oá, na b�ia
.

. d't.Bà13itongamomunicfpio;�'e,sãoFranGisc(} ôO.18ol:Sob to- .

dos os' pontos de vista é um marco para a história econô
mica de Santa Catarina mas infelizmente, a festa não será

completa pois faltará a liga,Qão asfáltíca - comp�()misso do
guverno do estcíClo;_ bem como o abastecimento de energia
elétrica será de emergência por causa dos atrasos nas obras
da Celesc. Como sempre, o empresário faz a sua parte mas o

pod�rl?ú.blico demor� dem,ais.
.

Empregos
Depois de registrar a criação

de 354 vagas no mês de novembro,
fica a expectativa para o cresci
mento em dezembro quando há
ainda a contratação de temporá
rios mas principalmente para os

primeiros meses do próximo ano

em que existe tradicionalmente
uma acomodação no mercado.
Sempre lembrando que em no

vembro de 2009 foram criados 678

postos novos em nossa cidade.

Wizard
A franquia de nossa cidade desta

importante rede de escolas de inglês
acaba de marcar mais um tento

com o apoio que está dando a uma

deficiehte visual que concluiu seu

curso de inglês. Trata-se de uma

iniciativa pioneira e para tanto

foram utilizados livros em braille
além 'de toda uma pedagogia es

pecial. Trata-se de uma importante
contribuição para a inclusão social
de deficientes, no caso visuais.

Grupo Dimas
Este grupo de empresas que tem uma de suas unidades -

Dimas Hyundai - em nossa cidade, está prestes a completar
35 anos de existência e por isto está realizando uma série de

'�

eventos alusivos à data

Sem toalhas quentes
Está cada vez mais acirrada a

disputa entre Brasil e Argentina
em torno do mercado interno

argentino. Como as empresas
brasileiras são mais eficientes, a

indústria local está sofrendo com

a importação e isto causa muitos

problemas.

LOTERIA
I ,

'

" AtllN' I" "

1/1 I) I""! II I II I I J

04 - 23 - 33 - 44 - 46

01 - 03 - 04 - 05 - 06
09 - 1 O - 11 - 13 - 14
15 - 20 - 23 - 24 - 25

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA 22,DEZEMBRO,201D

CÂ.MBIO COMPRA VENDA VAR.

1,6960 1,6980
""iiiiiIi".'ii!lf.'-'-''''IJliIU#jf f •• ;�._ ••• ";'!IiJ�!fhS!liI!;/'liii;,, u fIIiip�f!tüIlI'i�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A) Esporte o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 22 de dezembro de 2010

Na área

Henrique
Porto

Títulos futsal
No apagar das luzes da temporada, o futsal masculino con-

quistou dois importantes títulos estaduais. As equipes SubIS e

Sub 17 masculinas do Clube Escolar Evangélico subiram ao lugar
mais alto do pódio no Campeonato Catarinense, fechando com

chave de ouro este grande ano do futsal de base de Iaraguá do
Sul. Pena os atletas terem perdido seu espelho, no caso a equipe
adulta. Porém, os resultados mostram que a base - capitaneada
por Augustinho Ferrari (foto) - está seguindo por um caminho
correto e que num futuro próximo pode fornecer atletas de qua
lidade para uma nova empreitada da equipe adulta. Em tempo,
hoje o Clube Escolar Evangélico completa 15 anos de atividades.
Fundado em 22 de dezembro de 1995, a entidade já revelou bons

n�mes para o salonismo nacional. Mais recentemente abraçou
também o basquete, aonde vem garimpando ótimos resultados.

sAO SILVESTRE

Ritmo de fim de ano
Associação jaraguaense terá la atletas na prova
Todo fim de ano, um

grupo de apaixonados
por corridas se reúne na

maior. cidade do país para
participar da tradicional
São Silvestre.

outro é disputar a São Silvestre",
diz Iéferson Wolney que, mes

mo lesionado, vai participar pela
sexta vez consecutiva.

"Quero conhecer,
ver como é a prova

ecomome

comporto nela."
JAISON DE OLIVEIRA

Para quem vai pela primei-
-

ra vez, a emoção é ainda maior.

"Quero conhecer, ver como é a

prova e como me comporto nela",
disse Iaison de Oliveira, de 19 anos.

Já o presidente da Acorjs, Edson

Selinger, tem um motivo ainda
maior para estar pela quarta vez

na São Silvestre: acompanhar a

namorada Rosita do Nascimento.
Os outros participantes já confir
mados são Jaime Heiler, João Reis

Filho, Deiverson Berns, Richard
Hermann, Michel de Oliveira e

Vendelino Salomon.

Segundo Selinger, O· ano da

Acorjs foi produtivo e a organi
zação da entidade fez aumen

tar o número de participantes
e eventos na cidade. O objetivo
para 2011 é conquistar mais as

sociados e também ter o "selo"
de entidade de utilidade pública.
"Com isso, conseguiremos recur

sos públicos para manter a en

tidade e promover ainda mais o

esporte em Jaraguá do Sul", acre

dita. Interessados em participar
da entidade podem entrar no site

www.acorjs.org.br.
EDUARDO MONTECINO

Fesporte
Parece que finalmente o esporte catarinense se livrará dos opor

tunistas, aventureiros e apadrinhados. A indicação de Adalir Pecas
Borsatti para a presidência da Fesporte traz um novo alento par� a

entidade, que há muito parou no tempo. Sua visão de esporte como

negócio será muito útil e certamente aj,l_ldará a ressuscitar competi - �'"4
ções tradicionais, como os Iasc, Dêem'teinpo e recursos para o ho-

c

ã"
. ..�

mem trabalhar, que daqui alguns anos o esporte catarinense terá
,.

.

muito para agradecer. Acredito em Pecas, que foi meu professor
quando me pós-graduei em Gestão e Marketing no Esporte.

�
Revelação Agradecimento

E complicado falar de atletas jo- Não poderia deixar de
vens, principalmente em uma faixa agradecer o amigo Iulimar
etária onde eles não estão psicolo- Pivatto, que conheci em

gicamente preparados para assími- 2004, durante uma pelada
lar críticas. Porém, é inegável que o promovida pelo técnico
ala Felipe Paradynski dos Santos, do Itamar Schülle. Com ele
Clube Escolar Evangélico, tem um aprendi muito sobre jorna
grande potencial. Esguio e matador, lismo, através de suas dicas

Paradynski foi artilheiro da OLESC pontuais sobre pautas, tex

e dos Campeonatos Catarinenses tos e fotografias. É inegável
subIS e subl7, este uma categoria que, nesses anos de O Cor
acima da sua, teoricamente contra reio do Povo, Iulímar valo
atletas mais fortes fisicamente. Ga- rizou o esporte jaraguaense
roto de Ijuí (RS), desde os 12 anos no como poucos, tratando-o

município, reúne requisitos para ser
. com seriedade, respeito e

um grande jogador. ética. Boa sorte, amigo!

A
corrida, que acontece

sempre no dia 31 de
dezembro, encerra o

calendário esportivo do

país percorrendo as principais
ruas de São Paulo. Neste ano, a

Acorjs (Associação dos Corredo
res de Jaraguá do Sul) terá pelo
menos dez atletas na competi
ção. "Quem pratica corrida de
rua tem dois desafios na vida.
Um é correr uma maratona, o

Jaison de Oliveira (E) fará a estreia na prova e Jeferson Wolney disputará pela sexta vez

Retrospectiva
.

Como já não existem mais competições em disputa, a

partir de sexta-feria a coluna irá publicar uma série de re

trospectivas sobre os esportes praticas em Iaraguá. O objeti
vo é resgatar um pouco do que .cada modalidade conquistou
neste ano e projetacasperspectívas para2011. Começamos a

série com o futsal e o tiro olímpico.
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Apesar de ser cedo para
pensar em montar um

elenco, a diretoria está
trabalhando pará disputar
a Divisão Especial de 2011.

Otual
presidente, TIdo Vargas,

stá no comando por falta
de opção. De acordo com

le, o cargo está disponível
para quem quiser ocupar e assim

que deixar a cadeira não vai mais
se envolver com as atividades do
time. Ele revela que na metade
deste ano enviou cartas às empre
sas jaraguaenses para conseguir
patrocínio, mas nenhuma se ma

nifestou. Sem dinheiro ficará difícil
de competir. Segundo Vargas, para
se fazer uma boa Divisão Especial
em junho seria necessário o inves
timento de R$ 500 mil no total (que
virão do patrocínio no uniforme,
bilheteria e placas de publicidade).

Sem um tostão em caixa, a

equipe deve ser montada mesmo

em abril. Até lá segue a busca de

Vargas por apoiadores. "Caso não
tenhamos dinheiro, teremos que
colocar o time juvenil para cum

prir tabela", alertou o presidente,

lido Vargas diz que sem

recursos; equipe juvenil terá
que representar o Juventus

na próxima temporada

"

emendando que uma das princi
pais atividades do clube no segun
do semestre de 2010 foi formar
uma categoria de base sólida o que
dará respaldo para o clube caso as

previsões se confirmem. Sobre a

dívida do clube, Vargas prefere fa
lar do déficit de sua gestão. "Temos
ainda compromissos da Primeira
Divisão, em tomo de R$ 150 mil e da

Copinha, R$ 50 mil", revelou.
Com o fim do time da Malwee,

a expectativa é que as empresas
voltem os olhos para o Tricolor,
que "será a única opção de lazer de

esporte de alto rendimento da ci
dade". 'Acho que isso sensibilizará
os órgãos públicos e empresários,
para que o Juventus represente bem
a sociedade jaraguaense com uma

equipe competitiva, um elenco

comprometido e dinheiro para po
der trabalhar", afirmou.

Sobre a virada de mesa que po
deria acontecer junto à FCF (Fe
deração Catarinense de Futebol)
no qual o Catarinense passaria de
dez times para 12, Vargas disse que
isso já é passado. i� Chapecoense
ficou com a vaga do Atlético de
Ibirama. Não entramos na justiça
desportiva porque não temos cer

teza que o clube será competitivo
em 2011 ", explicou.

(O Juventus)
será a única opção
de lazer de esporte
de alto rendimento

da cidade.
ILDO VARGAS# PR�SII;)ENTE '

00 JUVENTUS.

Esporte 21

Chico fecha com a Krona,
depois de pensar. em parar

, ,

Sinônimo de garra e dedica
ção ao esporte, o fixo Chico, a

exemplo de Leco, estará na Kro

na/Joniville em 2011.
Desde a retirada do patrocí

nio do time de Jaraguá, no fim de
novembro, o fixo negociava com

o time da cidade vizinha. Caso
não fechasse, a segunda opção
seria a aposentadoria. "Se eu não
fosse para Joinville eu iria parar
de jogar. Com certeza será um

grande desafio para mim e para a

minha carreira", atribuiu.
Entre os pontos desafiadores

citados pelo jogador está o fato
de ter jogado 15 anos por Iara
guá. "Sempre trabalhei com as

•

mesmas pessoas. Terei de rea-

prender a cumprir outras orien

tações e eles vão aprender com a

minha experiência".
Outro ponto que levou Chico

a jogar na Krona é o projeto da

equipe para 2011. Conforme ele,
os joinvilenses estão muito per
to de conquistar títulos impor
tantes e isso será bom para sua

carreira no futsal. "Um dos meus

PLA OS PARA 2 11

Presidência que
. ,

nmguem quer
Cargo de presidente está em aberto e

clube sofre para conseguir apoiadores
JARAGUÁ DO SUL

"

Quem pode ser o

próximo chefe
�

r

Como a permanência
de Vargas na presidência é

quéstão de tempo, surgem
rumores sobre quem as

sumirá o Tricolor. Nomes
como Lio Tironi, atual se

cretário da SDR de Jaraguá
do Sul e de Élio Micheluzi,
empresário do ramo têx
til, voltam a figurar entre
os cotados, apesar de não
ter nada de oficial. "Quem
quiser assumir pode entrar
em contato comigo "que
faremos uma assembleia,
porque o estatuto prevê, e

esta diretoria poderá assu

mir", esclarece Vargas. En

quanto isso não acontece,
ele segue sua luta para não
deixar o Iuve às moscas.

"Estou como presidente
p':lra não deixar o Juventus
acéfalo, Quero que o clube,
contímíe",

"

planos é jogar o Mundial de 2012
com a seleção brasileira e para
isso tenho que estar em um time
de expressão, mantendo a visibi
lidade", sinaliza. Depois disso, o

craque planeja a aposentadoria.

"Se eu não fosse para
Joinville eu iria

parar de jogar. Com
certeza será um

grande desafio para .

mimeparaa
minha carreira".

Sobre a rivalidade entre Iara
guá e Joinville, ele acredita que
com o fim do time jaraguaense
a competição cai por terra. "Os
torcedores que gostam do Chi
co e do Leco vão torcer para nós
onde quer que estejamos". Por
causa dos negócios da família,
o jogador não vai se mudar de

Iaraguá, porém, alugará um flat
em Joinville para os momentos

de descanso.
EDUARDO MONTECINO

Chico pretende encerrar a carreira como campeão do Mundo com a seleção

ComaBVvtd

�!!!!.!cfEtIeA-�

Financiamento de particular
para particular Só a BV tem!

(47) 2107-3900 Rua Epitácio Pessoa, n° 50, ao lado do Corpo de Bombeiros I Jaraguá do Sul/SC (47) 2107-3,900
I

www.bvfinanceira.com.br
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Ritmo de crescimento do comércio mundial deve diminuir, afirma Welber Barrai, secretário de Comércio Exterior

Éri I TERI Ft

Vendas externas
devem crescer

apenas 12%
Embarques brasileiros somarão 'cm
torno de US$ 220 bilhões em 2011

.

Depois da expansão
de 30% este ano, as

exportações brasileiras
devem crescer apenas
12% em 2011, de acordo
com Welber BarraI.

O
secretário de Comércio

Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indús
tria e Comércio Exterior

(MDIC) comentou que após a

recuperação em relação ao ano

passado, que foi bastante afetada
pela crise, o ritmo de crescimen
to do comércio mundial deve
diminuir, mas ainda assim as

vendas brasileiras continuarão
crescendo mais do que as do res

to do mundo. "A ideia, o desafio é
crescer 12%, enquanto as expor
tações mundiais devem aumen

tar 9%", disse BarraI.
Se concretizada a perspectiva,

os embarques brasileiros soma

rão em torno de US$ 220 bilhões
no próximo ario, superando o

recorde de US$ 198 bilhões de

2008, que deve ser igualado este

ano. Faltando duas semanas para
fechar 2010, as exportações tota

lizam US$ 192,5 bilhões.
De acordo com Barral, como

as exportações mundiais devem
se expandir 19% este 'ano, a par
ticipação brasileira no total deve
crescer dos atuais 1,26% para algo
próximo de 1,30% em 2010. "Aín
da assim, 2011 será um ano difícil.
Com a competição acirrada, te

mos o desafio de avançar no aces

so a mercados", disse o secretário.

Barral afirmou esperar que
o próximo governo avance em

negociações de acordos impor
tantes em andamento, com o

México e a União Europeia, mas

ressaltou que às vezes um acordo
sanitário pode trazer mais resul
tado do que um acordo comer

cial propriamente dito.

Gargalos
internos

Ao traçar o cenário para
o comércio exterior brasi
Ieiro no próximo ano, Barral

ressaltou que o Brasil ainda
precisa corrigir uma série
de gargalos internos para
não ficar refém da questão
cambial. "Antes de jogar a

culpa nos outros -e querer
mais medidas protecionis
tas, temos que ver onde a

culpa é nossa", afirmou.
Mesmo com o contínuo
aumento das importações,
cuja expansão em 2010 é de
cerca de 42%, BarraI projeta
um superávit de US$ 16 bi
lhões na balança comercial
em 2011, semelhante ao

previsto para este ano.

"
Antes de jogar a

culpa nos outros e

querer mais medidas
protecionistas,

temos que ver onde
a culpa é nossa.

WELBER BARRAl, SECRETÁRiO
DE COMÉnc.o En1f.RlOn

"

Exportações devem
crescer apenas 12%

MARCO CRIOU UM NOVO SISTEMA QUE BENEFICIA TODOS OS ESTADOS

res merecem. E vou fazer isso

tranquilamente", afirmou Lula.
Com o veto de Lula, a pre

sidente eleita terá que fazer
uma nova negociação com os

Estados para a criação de um

novo sistema de distribuição
de royalties.

O marco regulatório muda
a lógica de concessão dos po
ços de petróleo. Os campos
das águas ultraprofuridas serão
concedidos para os investi
dores que oferecerem a maior

parte do óleo extraído para a

União.

lula vetará distribuição de royalties
O presidente Luiz Inácio

Lula da Silva confirmou que irá
vetar a nova fórmula de distri
buição de royalties do petróleo
da camada pré-sal. Ele sancio
nará até amanhã o novo marco

regulatório para exploração do
petróleo desta camada.

"Eu vou vetar e vou mandar
para o Congresso um projeto
de lei restituindo o acordo que
nós firmamos naquele período
para que as pessoas percebam
que nós queremos que todos os

Estados ganhem com o petró-•

leo, mas que os Estados produ-

tores possam ganhar um pouco
mais", disse Lula a jornalistas
após participar de cerimônia
no Rio de Janeiro.

Pelo marco regulatório
aprovado pela Câmara no iní
cio deste mês, foi estipulado
um novo modelo de produção
para áreas estratégicas - o de

partilha - e foi criado um novo

sistema de distribuição de

royalties que beneficia todos os

Estados, desagradando os pro
dutores.

"É a compensação que eu

acho que os Estados produto-
RICARDO STUCKERT / PR - AGÊNCIA BRASIL

,.,.

!

,

Lula, no Rio de Janeiro com o governador Sérgio Cabral, afirma que vai vetar novo sistema de distribuição
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BR-280, enfim, liberada!
Dnit fez nova pista ao lado da antiga; obras serão retomadas em 2011

Depois de quase um

mês com a 8R-280,
no quilômetro 79, em

Gorupá, interditada,
o local foi liberado na

tarde de ontem.

O
Dnit (Departamento Na

cional de Infraestrutura
de Transportes) liberou,
por volta das 16h30 de on

tem, o trecho da rodovia que es

tava interditado desde o final de

novembro, por causa de um des
lizamento de terra e rochas oca

sionado pelo excesso de chuvas.
Como o morro ainda apre

senta certa instabilidade, o Dnit

construiu uma pista paralela à

original, que tem cerca de 350

metros. Para passar pelo local
não é preciso mais pegar o des

vio, uma rua sem calçamento
que gerou inúmeras filas. De

acordo com o engenheiro do ór

gão, Antônio Bessa, a nova pista
representa mais segurança para

os motoristas. ''A obra que foi
feita agora é totalmente segura
e ninguém vai precisar sair do

trajeto para passar por ali. E era

muito importante liberarmos
isso antes das festas de fim de

ano, evitando ainda mais con

gestionamentos'" explicou.
Não há mais máquinas tra

balhando na rodovia e nada
mais será feito ainda em 2010.

A empresa responsável pela ma

nutenção da BR-280 estará de

plantão para alguma eventual
ocorrência. Os trabalhos devem
ser retomados em 2011, após a

elaboração de um projeto e uma

licitação para fazer obras de con

tenção no local.
Bessa destacou que só foi pos

sível fazer a liberação da pista por
causa do bom tempo dos últimos
dias. Além das rochas que insis
tiam em cair do morro, as cons

tantes chuvas no início do mês

pioraram ainda mais a situação.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Nova pista, de 350 metros, foi construída para dar mais segurança

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, clc o artigo 995 do

código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nes

te Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a

contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação
judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua

recusa, dentro do prazo legal.

FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 165278/2010 Sacado: ADEMIR REINHOLD

Endereço: RUA ALW1N ENKE 001 - AGUA VERDE - Jaraguá do

Sul-SC - CEP: 89254-040 Credor: BV FINANCEIRA SIA C.EI.

Portador: - Espécie: CBI - W Titulo: 131028541 - Motivo: fal

ta de pagamento Valor: R$ 3.067,78 - Vencimento: 14/12/2009

Apontamento: 165277/2010 Sacado: CARINA TATIANE SASSE

Endereço: RUA IRINEU FRANZNER 36 - TIFA MARTINS - Ia

raguá do Sul-SC - CEP: 89253-740 Credor: BANCO FINASA

BMC S/A Portador: - Espécie: NP - W Titulo: 4227097900 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 11.481,84 - Vencimento:

21/08/2009
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - Apon-
tamento: 165249/2010 Sacado: DIRATEC AUTOMACAO LTDA

ME Endereço: RUA FRANCISCO KOCH 2139 - FUNDOS - CO

RUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: SAHEQUI E CIA LTDA ME

Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 534 - Motivo: falta de pa

gamento Valor: R$ 129,57 - Vencimento: 09/12/2010

-- Apontamento: 164997/2010 Sacado: EDSON FRANCISCO

FARIA Endereço: RUA VICTOR ROSEMBERG 351 - Jaraguá do

Sul-SC - CEP: 89252-400 Credor: AUTO MEC BURGES LTDA

ME EPP Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 12242-3 - Motivo:

falta de pagamento Valor: R$ 456,11 - Vencimento: 29/11/2010
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - Apon-
tamento: 165279/2010 Sacado: GUILMAR HAHN VARELA En

dereço: RUA JOSE EMMENDOERFER 402 - NOVA BRASILIA
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: ARSANJO PAUL COLACO

Portador: - Espécie: NP - W Titulo: 01/01 - Motivo: falta de pa

gamento Valor: R$ 2.000,00 - Vencimento: 27/09/2009
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - Apo nta-

menta: 164799/2010 Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE

CENTENARIO LTDA Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEI

Ro APTO 02 1000 - ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89255-000 Credor: CASAS DAAGUA MATERWS P/CON

TRUCAO Portador: - Espécie: CH - N'Titulo: 5007119 - Motivo:

falta de pagamento Valor: R$ 760,00 - Vencimento: 21/07/2010

Apontamento: 164943/2010 Sacado: MARCO FABIO BLUNK

Endereço: RUA NEREU RAMOS 631 CENTRO - CORUPA - CEP:

89278-000 Credor: BOGO RECAPADORA DE PNEUS LTDA Por

tador: - Espécie: DMI - W Titulo: 11311-3 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 207,50 - Vencimento: 02/12/2010
- -

-�-----
- -- --- ---- ------ --------- -- ---- -- -- --- -------- - ----- - Apon-

tamento: 165232/2010 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME

Endereço: A\1.GETULIO VARGAS, 268 SALA 215 - JARAGUÁ DO

SUL-SC - CEP: 89251-000Credor: TAF ATACADO DE ALIMEN

TOS E BEBIDAS LTDA Portador: -

Espécie: DMI - W Titulo: 0021198801 - Motívoxfalta de paga
mento Valor: R$ 212,52 - Vencimento: 17/11/2010
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Apon-
tamento: 165234/2010 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME

Endereço: A\1.GETULIO VARGAS, 268 SALA 215 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: TAF ATACADO DE ALI

MENTOS E BEBIDAS LTDA Portador: - Espécie: DMI - W Titu

lo: 0021483301 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 281,87
- Vencimento: 24/11/2010

Apontamento: 165276/2010 Sacado: SALESIO MORAES

Endereço: RUA IRINEU FRANZNER S/N - AO LADO CASA 509 -

TIFA MARTINS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-740

Credor: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MER

CANTIL Portador: - Espécie: CT - W Titulo: 136170008022952
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 26.564,36 - Vencimento:

22/01/2010

Apontamento: 165179/2010 Sacado: SANTOS & FILHO PANI

FICACAO E ALIMENTO Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN

2959 - AMIZADE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor:

ACITAL ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LTDA Por

tador: - Espécie: DMI - W Titulo: 3-673/1 - Motivo: falta de pa

gamento Valor: R$ 587,29 - Vencimento: 08/12/2010

Apontamento: 165043/2010 Sacado: TECHNOCENTER TREI

NAMENTO E IDIOMAS LIDA. Endereço: RUA MAL. DEODORO
DA FONSECA 134 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:

89251-150 Credor: COOP DE ECON E CREDITO MUTUO DOS

Portador: CALLIER COMUNICACAO INTEGRADA LTDA Espé
cie: DMI - W Titulo: 00 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2.105,00 - Vencimento: 08/12/2010

Apontamento: 165272/2010 Sacado: VIVlANE RUTSATZ LI

PINSKY Endereço: ESTRADA PEDRA DE AMOLAR BAIXO 5350
- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CASA DAS TINTAS

SAO BENTO LTDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 5924-

2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 144,50 - Vencimento:

101ll/2010

Apontamento: 165273/2010 Sacado: VIVlANE RUTSATZ LI

PINSKY Endereço: ESTRADA PEDRA DE AMOLAR BAIXO 5350
- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CASA DAS TINTAS

SAO BENTO LTDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 6030-

1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 111,65 - Vencimento:

10/1lI201O

Certifico, que este Edital de Intimação de Pro

testo foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de

.22/12/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 22 de dezembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 14

REQUERIMENTO
DE UÇENÇAAMBIENTAL

WS Imóveis Ltda. EPP.,
torna público que reque
reu a Fundação Estadual
do Meio Ambiente (FAT
MA) a Licença Ambiental

de Instalação (LA!) do
Loteamento denominado
Santa Catarina na Rua 46

- Olimpio José Borges,
bairro Avaí, município

de Guaramirimlse.

Segurança 23

"
A obra que foi
feita agora é

totalmente segura e

ninguém vai precisar
sair do trajeto para

passar por ali.

"

Somente um dos
seis bandidodos
permanece preso

,

Apenas um dos seis bandidos

que integravam uma quadrilha
ligada a vários assaltos na região
continua preso. Os outros cin
co foram liberados pela Justiça
na manhã de ontem. Eles foram
detidos após uma ação conjunta
das polícias militares da região e

também de Barra Velha por assal
tar uma casa na Ilha da Figueira.
O único que ainda está atrás das

grades é Luís Carlos da Silva, que
havia dado o nome falso de Jean
de Oliveira. Além de usar docu
mentos falsificados, ele tinha dois
mandados de prisão em aberto,

. um do Paraná e outro de São Ben

to do Sul" e por isso a Polícia Civil

conseguiu mantê-lo preso.

VENDE - SE SITIO

NO GARIBALDI
74.000 m2 totalmente plano
Casa de material, Galpão
de Festa, Piscina,Cancha
de Bocha Oficial, Campo

de futebol Suiço, 5 Lagoas,
Rancho pI cavalo.Contato:

(47) 8821 6103 cl Artur

WEGS.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11

AVISO AOS ACIONISTAS - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JSCP Comunicamos aos Senhores

Acionistas que o Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 21/12/2010, deliberou o pagamento de

juros sobre capital próprio, a seguir descrito: 1) VALOR a) O valor total dos Juros sobre Capital Próprio a serem

distribuídos é de R$ 0,05882353 por ação, beneficiando os acionistas que se acharem inscritos nos registros
da Sociedade em 21/12/2010. Após esta data as ações serão consideradas "Ex-Juros sobre Capital Próprio". O

pagamento será feito pelo valor líquido de R$ 0,05000000 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte

de 15% (quinze por cento), nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 9° da Lei N.o 9.249/95, exceto para os

acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação e se identificarem nessa condição
junto a Instituição Financeira Depositária Bradesco, que receberão pelo valor declarado. b) Os Juros sobre o Capital
Próprio, nos termos do artigo 37 do Estatuto Social e art. 9° da lei nO 9.249/95, são imputados aos dividendos

obrigatórios, conforme determina o Estatuto Social da empresa, artigo 5°. 2) DATA DO PAGAMENTO Os pagamentos
serão realizados a partir de 16/03/2011. 3) FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO a) Crédito em conta corrente

bancária indicada pelo acionista à Instituição Financeira Depositária Bradesco. b) Os Juros relativos às ações
custodiadas na CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia serão pagos à mesma, que os repassará
aos acionistas titulares por intermédio das Corretoras Depositantes. c) Os demais acionistas que estiverem com o

endereço devidamente cadastrado receberão yia correio o "AVISO PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE AÇÕES
ESCRITURAIS", devendo apresentar-se na AGENCIA BRADESCO de sua preferência, munidos, além do formulário, da

seguinte documentação: - Pessoa Física: Cópia autenticada do Documento de Identidade e CPF; - Pessoa Jurídica:

Cópia autenticada 'do CNPJ/MF, contrato social consolidado e atualizado ou estatuto social. O estatuto social deve
estar atualizado com a ata da assembléia que elegeu a diretoria em exercício. Os sócios-gerentes ou diretores com

poderes para representar a sociedade devem apresentar cópia autenticada da carteira de identidade e CPF. Quando
da representação por procuração será necessária a apresentação do respectivo instrumento de mandato público e as

cópias autenticadas da carteira de identidade e CPF do(s) procurador(es). 4) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Instituição Financeira Depositária Bradesco, Departamento de

Ações e Custódia, Cidade de Deus, Osasco (SP), telefone (11) 3684-9495 ou diretamente na sede da WEG S.A.,
à Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n.? 3.300, CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul, SC, telefone (47) 3276-6973.

I. ���ap.uá do Sul (SC), 21 de Dezembro de 2010. A ADMINISTRAÇÃO
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Promoções válidas até 22/12/2010. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio,
Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VEíCULOS A PARTIR DE 2006/2006

COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

www.aufoelife.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN �•..

.... II OI

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.·

4732746000
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.. .
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