
Pé na
estrada
Milhares de,

•

jaraguaenses, como
Tiago Coelho, deixarão
a cidade neste fim
de ano.Aumentou
aprocurapor
viagens longas.

Página 7

Prefeitura projeta
assumir oãoMa tto

Proposta para administrar o estádio será enviada à Câmara no começo
de 2011; seria o primeiro passo para tirar o Iuventus do abandono.

Coluna Plenário" página 5

EDUARDO MONTECINO

OJAS E SACOLAS CHEIAS
Para quem ainda não comprou todos os presentes, é melhor se apressar. O comércio de Jaraguá do

Sul funciona hoje até às 21 h e amanhã até às 13h. Confira os horários nas cidades da região.

blush!
A revista damulher inteligente!

o Natal atrás
das grades
Presidente Lula hão
assina decreto de indulto
e presos não saem para
festas. Página 23

"

'INOVAÇÃO
NOS EUA

J. Hilburn vai até
acasa dos clientes,
tira medida e faz

camiseta personalizada,
produzida em Macau.

Página 19

LOUR�VÂL
. ,; .. KARSTEN

Fim de gestão
no legislativo
Natália Petry concede
última entrevista coletiva
e deixa claro que 2011
será a no prepa ratório
para as eleições
municipais. Página 4

FAMEG

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--.

2 História o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 23 de dezembro de 2010

História do Esporte

JoséAu
redacao@ocorreiodopovo.com.br

ustoCa lioni

Fazendo História
Nos Jogos Abertos de Santa

Catarina realizados em 1990, na
cidade de Blumenau, Olavo com

petindo por Iaraguá do Sul, que
brou uma hegemonia de vitórias
dos blumenauenses de 30 anos em

Jogos Abertos na prova de lança
mento domartelo. Olavo conquis
tou a medalha de ouro e escreveu

seu nome na galeria dos grandes
atletas de Santa Catarina.

História do Lancamento do Martelo
�

lançamento do martelo foi inventado pelos escoceses e cons-
tituiu-se no evento principal dos Highland Games. O mítico

rei Malcolm III da Escócia, no século XI, foi imbatível à seu

tempo. Malcolm (gigante com 2,05m de altura), cujamuscu
latura era uma verdadeira usina de força, venceu o lançamento do mar
tela em pelomenos dez edições do HighlandGames, sempre derrotando
uma centena de concorrentes. No século XIII, o rei HenriqueVIII foi o
grande campeão. O lançamento domartelo estreou nos Jogos Olímpicos
de Paris, em 1900. O vencedor foi John Flanagan, um imigrante escocês

naturalizado americano, que já tinha conseguido o recorde mundial em

1895, quando ainda habitava as Ilhas Britânicas. John foi tricampeão
Olímpico e reinventou esta prova. Ele desenvolveu toda a técnica de lan

çamento que são utilizadas até os dias de hoje ..

o Nosso "Malcolm" do Martelo é
Olavo José Reali, filho de Carlos Alberto Reali Júnior e Liberaci

M. Reali. É o quarto filho entre cinco irmãos: Soraia, Sionara, Fabí
ola, Mônica e Crishnayara. Nasceu em Concórdia (SC) no dia 29 de

março de 1970. Em 1989 mudou-se junto com a família para Iara
guá do Sul e fundaram aRBN (Rádio Brasil Novo), hoje passados 21

.

anos, considera-se jaraguaense. Olavo é casado com Cleuza Cristi
naTorinelli Reali e o casal temdoís filhos: Tahyana e Olavo Júnior.

Olavo em ação

,

,
j

:1' ,llrl,;�:'1 ."�

OS Esportes
Iniciou a carreira no atletismo aos 16 anos (1986), na equipe de

atletismos da Fundação Municipal de Esportes de G0:11córdia) que
"', ; , ,',", ',"

era comandada pelo professor Natsisujo Nakatsukasa (Nakachi).
Naquele ano sagrou-se Campeão Estadual na categoriamenores,
nos lançamentos de: martelo e disco; conquistou a medalha de

prata no. salto triplo.

Projetos Futuros
Olavo diz que o esporte e, em particular o atletismo faz par

te indissolúvel de sua vida, é a atividade esportiva que lhe dá

o devido equilíbrio entre: o desportista, o empresário e o pai
de família (Olavo é o diretor comercial da RBN). Sua meta é

voltar a vencer os Jogos Abertos, manter os títulos na categoria
máster a nível nacional e Sul-Americano. Tem um sonho: par
ticipar e vencer o Campeonato Mundial Máster em 2013, que
será disputado no Brasil, na cidade de Porto Alegre.

OlAVO JOSÉ REAlI

Campeão e recordista juvenil- 1989

Conquistas na
categoria juvenil
Apartir de 1987, passou a dispu

tar simultaneamente os campeona
tos nas categorias juvenis e adulto.
Na categoria juvenil, sagrou-se Tri
campeão Estadual no lançamento
do martelo, cujamarca estabelecida
em 1989, de 48,52m é recorde até os
dias de hoje. No Campeonato Brasi
leiro Juvenil foi medalha de prata e

com a Seleção Brasileira Juvenil, foi
4° lugar em dois Campeonatos Sul
Americano.

Nas pegadas
do pai '

Olavo Júnior (11 anos), filho

caçula de Olavo, segue as pegadas
do pai campeão. Vem treinando o

'i lançamento do martelo com de

senvoltura, possui técnica refina
da (melhor do que o pai), é uma

grande esperança do atletismo
brasileiro no futuro.

Categoria Máster
Em 2009, Olavo começou a

disputar a categoria máster a nível
nacional e internacional. As com

petições acontecem nos quatro
cantos do planeta. Olavo ostenta

os títulos de: Campeão Sul Brasi

leiro; Bicampeão Brasileiro e Cam

peão do MERCOSUL.

Olavo Júnior" Olavo, Cleuza (esposa) e Tahyana
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DUlvalMarcatto, Rómeo Piazera

pr�sidente daAcijs Júnior, advogado, I
VidorDanich,
sociólogo

OAB deJaraguá
doSul

Eles vivem e riem da gente

Lula, em
vez de ficar
contrariado,
dá risadas
e reclama

publicamente.

o final do ano sempre tem aquela expres
são de "no apagar das luzes", mas o que o

Congresso aprontou para cima da popula
ção brasileira no dito acima, não tem de

nominação. Desculpem meus caros leitores, mas
eu gostaria de dizer a todos aqueles/deputados e se

nadores que votaram a favor de aumentos salariais
em causa própria, na base de 63% a 130%, de di
zer todos os palavrões de liA a Z". São um bando de

inergumenos que não mediram as consequências
de tal decisão. O ato foi de uma estupidez tamanha
que parece absolutamente impensável qualquer
reação por parte da população, que
convenhamos, está dando mole, pare
cendo estar num estado de total dor
mência. Você viu qualquer movimen
to contrário?A população de qualquer
país civilizado e com um mínimo de
coerência, demonstraria sua força nas

ruas e faria esses agiotas pensarem
melhor e rever esse absurdo aumento

de rendimentos. Eles alegam que de
veriam ganhar como desembargado-
res, querendo a tal da isonomia, mas
esquecem de colocar todas as outras

verbas de gabinete que devem lhes render o dobro,
o triplo ou mais do que ganham nominalmente. E
o pior de tudo, Lula em vez de ficar contrariado, dá
risadas e reclama publicamente que para ele não
vai ter nada porque está saindo; mas será que não
vai contar para sua aposentadoria? Isso literalmen
te é uma vergonha. O que impedirá daqui em dian

te, qualquer empresa ou trabalhador, de aumentar
seus preços ou exigir aumentos salariais despro
porcionais como esses aloprados fizeram? Será

que outros trabalhadores do setor público não vão

querer o mesmo? Aquilo que levou anos para ser

debelada, a famigerada inflação, pode retornar vio
lentamente, porque nada impede que aumentos de
custos, mesmos que não existam, sejam transferi
dos para preços e, consequentemente, a inflação
poderá ressurgir, com toda sua famigerada glória.
Este é o risco maior e absolutamente não conside
rado por um Congresso alheio a vontade pública.
Isto tudo é prova de um governo que está findan
do e terá sua continuidade na gastança descontro-

lada que poderá levar nosso país a ter problemas
desnecessários, causados exatamente por aqueles
que elegemos para defender a população brasilei

ra, não legislarem em causa própria. Muitos que lá
estão no Congresso, vão ficar na próxima legislatu
ra e outros tantos vão sair, mas aqueles novos que
estão entrando, como será que estão se sentindo
diante desta barbárie? Eu arriscaria dizer, muito fe
lizes no melhor estilo "Tiririca". Estive recentemen
te em viagem a Itália e pude perceber a grave cri
se que assola aquele país e o continente europeu.
Desemprego alto e ainda crescente. Governos que

também gastam os tubos para se

manterem a custa do sacrifício da

população. Não é difícil imaginar
que nossa bonança possa ter um

fim, contaminada pela crise que
assola Europa e EUA. Nós absolu
tamente não somos a Índia, muito
menos a China, pois lá eles sabem
como .resolver gargalos estruturais
e verdadeiramente estão prontos
para obterem vantagens em cima
dos menos preparados, ou prepa
rados, mas em crise. Na China o

governo apenas informa que a estrada vai passar
por ali e todos que se mudem, com ajuda ou sem

ajuda governamental. Aqui, uns bandos de índios

nômades, que vez ou outra ocupam o topo de um

morro, podem impedir a passagem de uma estra

da fundamental para escoamento da produção de
uma região. Aliás, esses índios pouco fazem, mas
aqueles que se dizem defensores dos mesmos é

que são os retardadores, porque ganham com isso,
com verbas mantidas pelo próprio governo. Vide a

Fundação Chico Mendes no caso do ex-estaleiro de

Biguaçu. Itapoá, da iniciativa privada, como porto
está pronto. E a estrada que leva ao porto? Bem,
esta como é feita pelo governo vai demorar mais.
Mas os políticos todos estarão lá, dando suas caras

à imprensa, mesmo sem cumprir a parte que lhes
cabe. Não· faltarão desculpas enovas promessas..
Mas eles, somos nós, com uma diferença, eles riem
de nós. Então, no apagar das luzes de 2010, desejo a

todos os leitores, um Feliz Natal e que sejam todos
muito felizes no ano de 2011, apesar deles.

"

"
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VENDE - SE SITIO NO GARIBALDI
74.000 m2 totalmente plano

Casa de material, Galpão de Festa,
Piscina,Canchade Bocha Oficial, Campo
de futebol Suiço, 5 Lagoas, Rancho p/
cavalo.Contato: (47) 8821 6103 c/ Artur

Gestão é tema de
• •

curso em Janeiro
o treinamento Gestão de Processos Ad

ministrativos acontece de 24 a 27 de janeiro,
das 19h às 22h, no Centro Empresarial de Ia
raguá do Sul. A capacitação é destinada para
assessores e auxiliares administrativos e pre
para o participante parapromover amelhoria
da gestão. O investimento é de R$ 310 (nucle
ados), R$ 341 (associados) e R$ 512 (demais
interessados). Informações: administrativo@
apevi.com.br ou telefone (47) 3275-7028.

t: ['.' ���� w �... m,
W"" ""

II'I! 1$WI. 1,h h,

Inscrições para
colônia de férias

Inscrições para
o Beach Soccer

Férias coletivas
na Prefeitura

A Prefeitura de Jaraguá do Sul informa

que será ponto facultativo nos órgãos públi
cosmunicipais no período de 24 a 31 de de
zembro. As férias coletivas para a maioria
dos servidores municipais acontecem de
3 a 22 de janeiro de 2011. Durante os perí
odos de ponto facultativo e férias coletivas
funcionarão os serviços essenciais das secre
tarias, autarquias e fundações municipais,
com sistema de plantão para atendimento.

� .
"
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Já estão abertas as inscrições para as equi
pes interessadas em participar do Campeo
nato deVerão de Beach Soccer de BarraVelha
.,TaçaMarquinhos e Serginho Claudino, que
inicia no próximo dia 14 de janeiro e é inte

grante da programação de verão da Prefeitu
ra. As inscrições seguem até dia 10 de janei
ro, ao custo de R$ 250 para a categoria livre
e R$ 200 para a categoria veterano. Informa
ções:8846-0668, 9179-1285 ou (47) 3457-0642.

•

. , li ,,� � I I t �, II " I ', o', ",; ,I i

O Femusquinho, a colônia de fériasmusi
cal que acontece durante o Femusc (Festival
de Música de Santa Catarina), está com as

inscrições abertas. Podem participar meni
nos emeninas com idade entre 5 e 13 anos.A

inscrição custaR$ 120 e pode ser feitapelo site
www.femusc.com.br. Informações: (47) 3373-
8652 e pelo e-mail festival@femusc.com.br.A
colônia de férias acontece de 23 de janeiro a 5

de fevereiro de 2011, naArena Jaraguá.
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DIVULGA ÃO

Natália apresentou o balanço, mas evitou falar se será candidata a prefeita em 2012

FI DE ANO

Encerramentn
deollionas
eleições 2012
Presidente na Câmara faz balanço
do ano e já projeta ações de 2011
JARAGUÁ, DO SUL

A última entrevista de
Natália Petry (PSD) como
presidente da Câmara deu
o tom de como será o ano

de 2011: um aquecimento
para as eleições de 2012.

Natália
concedeu uma en

trevista coletiva ontem de
manhã para apresentar
um balanço de sua gestão.

Além dos números, a vereadora fa-
lou sobre os rumos da oposição ao

governo de Cecília Konell (DEM).
A intenção da vereadora é for

mar um bloco para montar uma

chapa forte de oposição em 2012.
Ela conta que o PSB conversa com

siglas como PC do B, PT, PMDB e

Pp, que não fazem parte do atual
governo. "Queremos um projeto
de renovação para Iaraguá do Sul",
afirma.

Questionada sobre a intenção
de ser candidata a prefeita em

2012, ela desconversou. "É pre
maturo dizer agora quem serão os

candidatos que formarão a cabeça
de chapa. O PSB quer fazer parte
deste projeto, mas ainda não de
cidimos como vamos participar",
declara.

.
I/É prematuro diz,er

�, ...

agora quem serão os
candidatos gue formarão

a cabeça de cHapa."
NATÁUA PETRY (PS8),

S08,RE'AEJ.açio f)�2012, '

Satisfeita com o andamento
da Câmara em 2010, Natália es

pera que o sucessor na presidên
cia, Jaime Negherbon (PMDB),
dê continuidade aos trabalhos,
com foco no concurso público e

na busca por uma nova sede para
o Legislativo.

''A Câmara de Jaraguá é uma

das mias enxutas do Estado. Te
mos condições de fazer uma nova
sede nos próximos dois anos. Caso
contrário, a próxima legislatura terá
que alugar uma nova sede, porque
será impossível usar o prédio atual
para 19 vereadores", comenta.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Natália aposta
em Chico 'em 2012

A divisão do antigo
G-8, permitindo que dois
vereadores da base aliada
fossem eleitos para a Mesa

Diretora, não desanima a

atual presidente da Casa,
Natália Petry (PSB). Apesar
do tacha, ela continua acre
ditando que o acordo será

cumprido em 2012, com a

eleição de Francisco Alves
(PT). "Conseguimos eleger
o presidente nos três pri
meiros anos, sempre com

unanimidade. Tenho cer

teza que vamos ter os seis
votos no final do ano que
vem. O Francisco será o

nosso presidente. Podem

apostar", projeta.

o Francisco será
o nosso presidente,
podem apostar.
NATÁLIA PETRY (PSB),

VEREADORA

" EDUARDO MONTECING

Acordo prevê o petista em 2012

NÚMEROS DA CÂMARA EM 2010

.• Presidente: Natália Petry (PSB)
• Vice-presidente: Lorival Demathê (PMDB)
• Secretário: Francisco Alves (PT)
• Segundo secretário: Amarildo Sarti (PV)

Sessões realizadas
• Ordinárias 85
• Solenes 1 Proj.de Emenda a Lei Orgânica1
•. Extraordinária 5

Proposições dos vereadores
Projetos de lei do Executivo 315 Requerimentos 52
• Aprovados 303

Indicações 715
• Restitu ído 7

Moções 14Rejeitado 2•

•• Em trâmite 2 Pedidos de informações 19

Emendas 12
Projetos de lei do Legislativo 92
• Aprovados 68 Comissões especiais
• Aquivados 3 • Comissão de Inquérito da
• Em trâmite 21 Schützenfest (relatório aprovado)

Projetos de lei complementar 21
• Comissão Processante do Refis

• Aprovados 12 (arquivada pela Justiça)
• Restitu ídos 8

• Comissão Processante da

• Em trâmite 1 Schützenfest (relatório reprovado)

Suplentes convocados
• Hlderaldo Colle (PMDB)
• Celestino Klinkoski (PV)
• João Fiamoncini (PT)

Cont bllidad
Consultoria Empre arlal

Clf�l 00026!,'Q
OuaIidadeflmfi4sior.ª,ísHl6

Coropetãru::ia
Creàjbilidade

WWW.flun�.tlOm.br$Jt�mz@9Ji.Im.l.fM.Ibr
{41l331H.,,.7 -fPCl....... � 1916
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Luz no lim do túnel
Se a atual situação do Iuoentus é
de penúria, com dívidas em caixa,
sem verba e até agora nenhum

patrocínio à vista, ontem;um
passo importantefoi dado para
tentardar novo fôlego aoMoleque
Travesso. Depois da reportagem
do O Correio do Povo termostrado
o risco do time ser representado
somente por atletas do juvenil em
2011, em reunião, o ex-secretário
deAdministração e de Finanças,
Ivo Konell, o ex-presidente da
Fesporte, CacáPavanello, o
presidente e o diretor do clube, lldo
Vargas eEdsonMorelli, traçaram o

primeiro rascunho de um projeto
que deve ser enviadoà Câmarade
Vereadores já no inicio do próximo
ano.A ideia segue na mesma
linha do que aconteceu com o

Parque deEventos.APrefeitura
pagaria as dívidas e assumiria
a responsabilidade peloEstádio
JoãoMarcatto por 30 anos. E

poderia usufruir do espaço para
os campeonatos varzeanos e
também de base, possibilitando,
ainda, colocar em prática o
projeto de construir um centro

esportivo na cidade, com piscinas,
ginásio demenorporte e pista de
atletismo no mesmo endereço.A
conversa com os vereadoresjáfoi
iniciada e pelo que parece tem sido

favorável. O presidente lido Vargas
está otimista com a negociação e '

acredita que assim será possível
fazer uma equipe competitiva
para as próximas temporadas.
"Isso traz um novo horizonte para
o clube. Sem dinheiro, é impossível
fazer uma equipe defutebol'; diz.
Hoje, o tricolor não pode pleitear
verbas públicas, pois não está com
as contas em dia. O projeto não
prevê repasse de dinheiro para a

equipe, mas possibilitaria que a
direção buscasse outrasfontes de
receita. Boa saída.

Porta aberta
Loli Demathê, decisivo para
colocar dois governistas na
Mesa, deixou a porta aberta
para ser o secretário regional,
caso o cargo fique com o

PMDB. Sua postura elimina
qualquer resistência por parte
do DEM e do PSDB governista
em Jaraguá. A articulação.
tem, ainda, as digitais dos
deputadosMauro Mariani e'
Carlos Chiodini.

Torcida
A turma do G-6 torce para
Loli Demathê emplacar na
SDR. Ascenderia à Câmara o

primeiro suplente Hideraldo
Colle, que é do PMDB mas, até

segunda ordem, é considerado
de oposição. Daí, o placar na
Casa estaria em 5 a 5, ficando
o desempate a cargo de
Jaime Negherbon, ou seja,
ficaria tudo como dantes no

quartel de abrantes.

Em Florianópolis
A escolha de uma petista ao Ministério do Desenvolvimento Agrário,
a baianaMaria Lúcia Falcón, deve facilitar a indicação de Dionei da
Silva para a Superintendência da pasta em se. Décio eAna Paula
Lima, mais Ideli Salvatti, têm intercedido em favor do jaraguaense.

r

Placar alterado
Aeleição de JaimeNegherbonpara apresidênciada
Câmarade JaraguádoSul alteraadistribuição das
forças na Casa. Em tese, a situação passa a reicondição
plivilegiada e valíníciar o ano com, pelomenos. seisdos
10 votos.Negherbon só votaemcaso de desempate te,
comopresidente, deve, senão abandonar,abrandara
posturaoposicionista Só alegriano Paço.

Camarada
Como havia resistências ao nome do
vereador Justino da Luz, a saída para o

G-6 não deixar Negherbon isolado na
Mesa foi a apresentação da candidatura,
de última hora, de Jean Leutprechet. E,
para não perder a vice, a oposição cedeu
as duas secretarias. Foram-se os anéis
mas ficaram os dedos.

EDUARDO MONTECINO

ln loco,
VereadorJustino daLuz (PT) acompanhou, na te.[\"7a-fetmul,1
liberação de duas novas pistas paralelas àBR-200peloDnit
(DepartrunentoNacional de InfraestruturaeTrf:IDspode) ..No
começo domês, ele e o prefeito LuizCarlosTalnamllj� bavimtn

prometido a liberação antesdoNatal.

Candidatura
Na festa de encerramento do PMDB de Jaraguá do Sul, terça-feira à
noite (foto), com as presenças do presidente eleito da Câmara, Jaime
Negherbon, deputado federal Mauro Mariani e o deputado eleito Carlos
Chiodini, além da alegria, outro assunto dominou a pauta: candidatura
própria a prefeito em 2012. O anúncio foi feito por Chiodini, potencial
candidato. É o típico discurso que empolga amilitância.

Urgência
AprefeitaCeciliaKonell convocou sessão extraordinária
daCâmaraparaontem à noite. EInpauta, destaqueparao
projeto que transfereR$ 350míl para aAssodaçãoAmigos
doEsporteAmador de Jaraguádo Sul e que foi alvo de
questionamentos porparte daoposição. " I I' I I

PINGA
FOGO

HUMOR •Hámais de um ano

sem dar expediente na Prefeitura,
o vice-prefeito Irineu Pasold pode

passar a figurar na lista
dos procurados em 2011.

FIM DE ANO·Mauro
Mariani participou da festa de

encerramento do PMDB

regional, terça à noite. Falou
cobras e lagartos a respeito
de Raimundo Colombo.

RInlDO&Alguém passou a perna,
ou a conversa, no vereador Zé da
Farmácia. Até o últimomomento,
ele contabilizava seis votos para
ser o vice-presidente da Câmara

de Jaraguá. Justino da Luz t
ambém vai ter que esperar.

*1/(()otmr.lE'I1r&Di: P«!rllilnt
lrtitiOl:&tteSe 1IGiJ.'. �i���JD/ffJt
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EDrTORIAL

Portas abertas ao mundo
mbora as previsões para o início das

operações apontem para o mês de

março de 2011, ontem foi inaugurado
__ o mais moderno terminal marítimo do

país, já batizado de Porto de Itapoá. Fica perti
nho daqui e esbanja exuberância da iniciativa
privada, que investiu ali R$ 475 milhões. É o

marco de uma nova fase para
o pequeno município e, por
consequência, para toda a re

gião Norte de Santa Catarina,
cuja pujante produção indus
trial encontrará uma nova op
ção de escoamento.

No total, a obra tem 9milme
tros quadrados de área administrativa e prédios de
apoio, e 136 mil metros quadrados de área para
servir de depósito de contêineres. O cais possui
630 metros de comprimento. Um colosso.

O ponto negativo desta história, mais uma
vez, é a morosidade e os interesses, nem sem

pre claros, do Poder Público. No tocante às

responsabilidades privadas, a administração
do porto já concluiu até a sua parte da linha
de transmíssão de energia que alimentará a

estrutura. Mas a Celesc ainda não fez a sua.

As notícias indicam que a

empresa fará uma espécie de

gambiarra para viabilizar o

funcionamento do terminal
até concluir a nova linha. E
a pavimentação do acesso à
área portuária, pela SC-415,
a cargo do Deinfra, anda num

ritmo paquidérmico. Infelizmente, é praxe na

cultura brasileira: a iniciativa privada voa e os

governos se arrastam. E a culpa é de quem?
Neste caso específico, culparam a chuva.

CÂMARA DE
VEREADORES

DO LEITOR

Quem· é o seu herói?DO LEITOR

Crescimento constante Vendo
os filisteus que era

m.orto
o seu

herói, fugiram. 1 Samue117:51
Elvis Presley está morto. Ayrton

Senna também. Pelé não joga mais.
Quem é o seu herói agora? Tony Ramos? O Su
per-Homem? Ou o pica-pau?

O problema de endeusar alguém de carne

e osso, tornando-o um herói, é

que, cedo ou tarde, ele nos de

sapontará. Porque os heróis são
humanos e adoecem e morrem

como qualquer pessoa. Parece

que, em nossos dias, as pessoas
consideram heróis as celebrida
des do cinema, da televisão, dos
esportes ou de algum conjunto
musical. Mas, não é nada disso.
Herói é aquele que se distingue
por sua coragem extraordinária,
suporta abnegadamente um in
fortúnio ou sofrimento extremo,
ou arrisca a vida por alguém ou

por uma causa.

O capítulo 11 de Hebreus con
tém uma lista de heróis da fé, en-
tre os quais se acha Davi. Ele não

suportou ver a afronta de Golias, que duas vezes

por dia, durante 40 dias, desafiou os homens de Is
rael a designarem um guerreiro para pelejar contra
ele. Enfrentando o gigante com apenas uma fun
da, atirou-lheumapedra na testa e o feriu ematou.
Vendo os filisteus que eramorto o seu herói, fugi
ram. Golias era agora um herói morto. E Davi era
o verdadeiro herói, capaz de arrostar perigos por
uma causa justa, em nome de Deus. Os heróis de

Deus são pessoas de coragem.
Na galeria dos heróis da fé figuram também

Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés,
Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Iefté e Samuel.
E houve muitos outros, não mencionados na

lista. Deus continua criando heróis da fé ainda
hoje. E você pode ser um deles.

Esses heróis de Deus são

exemplos de fé e coragem. A co

ragem é o recurso que Deus nos

dá quando enfrentamos gigan
tes, como a perda de um ente

querido, o fim de uma carreira ou
da vida conjugal. Muitas pessoas
de coragem jamais serão capa de
revista. São pessoas quietas, mo
destas, mas que defendem o que
é justo, não abandonam a fé em

tempos de tribulação, e não de
sistem quando a maré está bai
xa. São pessoas heróicas em sua

quietude e modéstia.
O que é mais extraordinário

nos heróis da fé, em Hebreus ll,
é sua semelhança conosco: eram
todos seres humanos, com defei

tos e fraquezas, como qualquer um de nós. Qual
o seu segredo? Da fraqueza tiraram força (v. 34).
Por meio da fé, subjugaram reinos,extinguiram a

violência do fogo, [ ... ] puseram em fuga exércitos
de estrangeiros (v. 33, 34).

Todos nós podemos ser heróis da fé em Cris
to, o nosso Herói supremo.

Se
o mercado de cons

trução civil vai bem em

Santa Catarina, o de ar,\

quitetura e decoração vai
melhor ainda. No balanço de fi
nal de ano do Núcleo Catarinen-

mais talentosos com as melhores
. empresas do ramo. Dessa forma,
comemoramos em 2010 o nú- .

mero de 80 lojas de alto padrão
associadas nas quatro regionais:
Florianópolis, Balneário Cam

boriú, Blumenau e

Sul e cerca de 2.500

se de Decoração, os
dados levantados
demonstram que o

setor está em am

plo crescimento no

Estado. Prova de

que cuidar do bem
estar e da casa é
uma das priorida
des do catarinense.
Somente entre ju
nho e outubro de
2010 - início do ciclo do NCD,
que vai de junho a maio de cada
ano - registramos um aumento
de 27,7% em relação ao mesmo

período de 2009.
E projetamos um incremento de

mais de 28% na edição corrente do
Prêmio Profissional, evento que
encerra o ciclo da entidade. Esse
incremento corresponde a cerca

de R$ 20milhões para o setor.
Tão importante quanto os

números é o espírito cooperati
vo que está por trás desses bons
resultados. Em II anos, o Núcleo
Catarinense de Decoração conti
nua a fomentar novas parcerias
e a aproximar os profi�jsJR::g,ai,�,

""
profissionais
todo o Estado.

Através do Nú
cleo, arquitetos e

designers de inte
riores estão fazendo
crescer muito mais
o seu trabalho, de
vido às facilidades

em

E projetamos um
incremento de
mais de 280/0 na
edição corrente

do Prêmio
Profissional.

Esses heróis
de Deus são

exemplos de
fé e coragem.
Acorageméo

recurso que Deus
nos dá quando
enfrentamos

gigantes.

"
que a associação

entre empresas proporciona. Os

parceiros aproveitam o relaciona
mento com a associação, utilizan
do ferramentas que contribuem
e facilitam como o mailing mais

completo do estado, Tecnologia de
Informação e a credibilidade que
o selo da entidade proporciona. O
associativismo praticado, através
do NCD é responsável por esti
mular a capacitação profissional,
representatividade do setor, troca
de experiências através de uma

complexa rede de relacionamen
tos e estimular o negócio entre os

associados.

MarceloMartinez, presidente
',' �Cf ���/�p çar�r�'1fr.s,e �e, R���f�Ç�":�1Y nr- o..' �lii!ííiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiliiliiiOiiiilijiiiiÔiiÔiiiiiliiOiiiiiiiiiÔiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÔiiiiiiiiiiiiiiiliil�iii!õiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiíiiiiiiiiiiÔiiiiiiiiiiiiiiiijiii�iiiiiiiiiIi..' .:.''iii:;;'iIiiii:'iiii;''�."_-

"

Mário Lewerenz, consultor técnico
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EDUARDO MONTECINO

Tiago Coelho vai curtir o fim de ano em Porto Seguro,
na Bahia. Ele viaja ao lado de cinco amigos""l"' I

Aumentaprocura pelos
roteiros fora do Estado

"
Já conheço os pontos
turísticos. Queremos
aproveitar as festas.

TIAGO (OElHO

Em apenas três agências, mais de 1,4mil pessoas garantiram a viagem
"

JARAGUÁ DO SUL

Entre as últimas
semanas de dezembro
e primeiras de janeiro a

cidade parece esvaziar.

Além
dos milhares de ve

ranistas que rumam às

praias do Litoral cata
rinense, a evasão inclui

também os viajantes interessa
dos em destinos mais distantes.
Para esta temporada de férias,
por exemplo, somente três agên
cias de turismo instaladas no

município garantiram a saída de
mais de 1,4 mil jaraguaenses.

Conforme o proprietário de
uma delas, João Frank, as facilida
des oferecidas pelo mercado pro
porcionaram aumento no número
de pessoas que vai aproveitar o re
cesso longe de casa. "Com certeza,

temos mais clientes viajando nes

te ano", afirma. Entre os cerca de
200 compradores de pacotes turís- -

ticos da empresa, 60% preferiram
passear pelo Brasil, em suma, nas

regiões Norte e Nordeste.
Já o agente Kilian Sohn Neto

estima que, de 20 de dezembro
a 10 de janeiro, em torno de 700

pessoas adquiriram as passagens
e hospedagens oferecidas pelo es

critório. "0 incremento é de 40%

comparando com 2009", explica.
Apenas para um cruzeiro maríti
mo foram comercializadas duas
centenas de acessos. Ele sairá de
Santos, em São Paulo, e vai atracar
na Bahia.

Apopularização dos embarques
em navios, segundo Neto, foi um
dos grandes trampolins das vendas
durante 2010. Outro incentivo veio
do câmbio, que junto das condições
de pagamento favoráveis, animou
familias inteiras aviajar.

EXPECTATIVA

O consultor Tiago Coelho, 25,
é uma das pessoas que vai dei-

. xar Iaraguá do Sul nos próximos
dias, engrossando a sensação
de evasão local. Ele e mais cinco

amigos embarcam no domingo
para Porto Seguro, na Bahia, e re
tornam apenas no dia 2. O paco
te foi comprado no meio do ano

.

e levou em consideração a von

tade de comemorar o reveillon.
"Já conheço os pontos turísticos,
queremos aproveitar as festas",
comenta.

Esta é aprimeira vez que o gru
po viaja junto para fora do Estado.

Antes, a turma curtia a chegada do
ano novo no LitoralNorte de Santa
Catarina.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

AEROPORTOS,
A recomendação é se antecipar

DIVULGAÇÃO

Cruzeiros marítimos caíram no gosto popular. EUA atraem mais pessoas

FACILIDADES
Período está propício às viagens

Por causa da ameaça de greve feita pelos funcionários dos aeroportos brasileiros A desvalorização do dólar frente ao real continua sendo um chamariz para quem
para hoje, o agente de viagens Kilian Sohn Neto sugere precaução aos passageiros. Ao projeta excursionar pelos Estados Unidos neste fim de ano. Conforme os agentes de
invés de chegar 60 minutos antes do embarque ao aeroporto, ele indica três horas de viagens, isso incentivou os jaraguaenses a visitar pontos como o parque da Disney
antecedência. Isso porque, podem ocorrer atrasos, cancelamentos e remarcações e e as cidades de Miami e Nova Iorque. Para completar a empolgação do momento, a
GQm tempo livre fica.mais fácil.resolver.possíveis problemas. , .......• ;;;. • i. • i • ;:< • : • ;:�; c ••• z , •• ;apliQva�ão do visto-exigido 'à entrada'no país foi simplificada.

'
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dahá tempo para.as compras
Movimentação no comércio é intensa e quem deixou para a última hora pode enfrentar transtornos

"-"ta é a rotina dos consumidores
nesta semana, que antecede
o Natal, data mais importante

.....mara o comércio. Hoje, as lojas
abrem até às 21h e amanhã, até às 13h.
Ou seja, o tempo é escasso para quem Os eletrônicos, é claro, também
aindanão comproutodos os presentes. figuram na lista dos presentes
A exemplo de outros anos, os clientes mais requisitados. Conforme o ge
deúltimahora lotam as lojas do Centro rente de uma loja do segmento, Írio
da cidade. É o caso do aposentado José Piske, os televisores de plasma, no
Garcia, 61 anos. Somente ontem, ele tebooks e celulares são os produtos
saiu à caça dos agrados para os netos. com mais saída nesta época do ano.
II

Encontrei tudo o que eu queria e aca- O gerente afirma que a expectativa
bei optando por brinquedos", revela. é de que o ano feche comum aumen-

Porém, quando a procura é por to de 14% nas vendas, em relação a

roupa ou calçados, quem deixou
.

dezembro do ano passado.
para a última hora pode enfrentar Mas em meio ao "corre-corre"
transtornos.

II

Encontrar o número típico desta data, nunca é demais
desejado estámais difícil agora. Mas a lembrar que o sentido do Natal vai
procura por presentes ainda é grande. muito além dos embrulhos. IIPre_
Como sempre, muitos deixam para úl- sente não é tudo. O mais importan
tima hora", comenta a gerente de uma te é família reunida e espiritualida-
loja de calçados, Marilene Brock. de", enfatiza Garcia.

No segmento de confecções, o

mesmo cenário. "Nossa loja tem

tradição em oferecer opções para

JARAGUÁ DO SUL

Bater pernas. Verificar
tamanhos, cores e

preços dos produtos.
E é claro, sair com
as sacolas cheias.

Lojas são obrigadas
a expor o preço
dos produtos

Nesta época, também é preciso
redobrar a atenção em relação aos

direitos do consumidor e aos de
veres do lojista. Mesmo diante do
aumento na demanda, os estabe
lecimentos devem seguir algumas
regras. Deixar os preços dos pro
dutos à mostra nas vitrines, por
exemplo, é obrigatório.

Com as compras de Natal, tam
bém surgem as necessidades de
trocar produtos. Segundo o dire
tor do Procon, Adilson Macário,
não existe uma legislação especi
fica neste sentido. "Cada loja pode
adotar a política de troca que es- •

colher. Mas em Iaraguá, os lojistas
.
costumam aceitar as trocas, sem

muitos problemas", explica.
Em Iaraguá do Sul o Procon fica

na Rua Marina Frutuoso, no Cen
tro. O horário de atendimento é das
7h30 às Uh e das 13h às 16h30. O
órgão encerra expediente hoje e re

torna no dia 24 de janeiro

toda a família. E as peças que mais
saem são as camisetas e itens da
moda feminina. Mas alguns tama

nhos' aqueles com maior procura,
já estão começando a faltar", acres
centa a gerente de uma loja de rou
pas, Ieda MaraAmaral.

EDUARDO MONTE�

"presente não é tudo,
O mais importante
é família reunida e

espiritualidade" .
JOSÉ GARCIA, APOSENTADO

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Em Jaraguá do Sul, a movimentação é intensa e as lojas ainda funcionam até amanhã, às 13h

HORÁRIO NATALINO NO COMÉRCI
• JARAGUÁ DO SUL
• Hoje: das 8h às 21h
• Dia 24 de dezembro:
das 8h às 13h

• De 27 a 30 de

normal das 8h
..

das 13h30 às

• CORUPÁ
• Hoje: das 8h às
das 13h30 às 2

• Dia 24: das 8h
..

• Dias 25, 26 e 3
fechado

• De 27 a 30 de

dezembro: das
8h às 19h

• Dias 25, 26 e 31 de
dezembro e 1 e 2 de
janeiro: sem expediente
• GUARAMIRIM
• Hoje: das 8 30 às 21h
• Dia 24- O às 13h

norma I das 8h à
das 13h30 às 1

• Dias 25
fechadas

MASSARANDUBA
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FINAL DE ANO

Guaramirim
encerra a sua

,.",

maçao
Residências e empresa foram premiadas
A campanha natalina de
Guaramirim encerrou essa

semana com a premiação
do concurso "Minha casa

é um encanto de natal".

Oconcurso
teve início no dia Iode

novembro e foi avaliado pelos ju
rados José Eduardo Martini (cur
sa Arquitetura e 'Urbanismo na

Unerj), Thamy Secco (graduada em De

sign pela Univille), Neiva de Souza (gra
duada emEducação Artística), Rikele Ha
ckbarth (graduada em Artes Visuais pela
Univille) e Scarlet Kareb Buzzi (graduada
em Artes Visuais pela Furb). Os prêmios
em dinheiro, de R$ 2 mil para o primei
ro lugar, R$ 1 mil para o segundo e R$ 500
para o terceiro, já foram entregues.

.

O concurso foi dividido em duas cate-

gorias: residência, 28 inscritos, e fachada
de empresa ou indústria. A segunda cate
.goria teve duas inscrições, mas uma delas
foi desclassificada por não seguir o regula
mento. O primeiro lugar ficou então com

a empresaMauriglassVidros Temperados.
Na categoria residência, o terceiro

lugar ficou com Andréia Simão, morado
ra da rua Romão Getnerski, bairro Caixa

d'Água. Segundo lugar com Vilma Deret

ti, da rua Ademir Denk, bairro Beira Rio
e o primeiro lugar para Fátima Noriko
Nishioka de Lorena, da rua Dolores Ber

nardi' bairro Amizade. (foto ao lado)
"No ano passado eu enfeitei pouco

a casa e neste ano, quando ouvi no rá
dio sobre o concurso, fui correndo me

inscrever e deixar a minha casa bem
decorada. Não achei que fosse ganhar,
mas fiquei bem feliz", contou Fátima ao

receber o cheque ontem.

Casa de Vilma Deretti ficou com a segunda colocação no concurso

"No ano passado eu enfeitei pouco a casa
e neste ano, quando ouvi no rádio sobre o
concurso, fui correndo me inscrever"

A terceira casa mais bem iluminada da cidade foi a de Andréia Simão
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÂ DO SUL

R1\TIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITACÃO N.o 66/2010-FMS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE

CONTRATADA: SOCIESC - Sociedade Educacional de Santa Catarina
FUNDAMENTO LEGAL: A dispensa de licitação encontra amparo inc. XIII do art. 24 DA Lei Federal n° 8.666/93 que dispõe que é dispensável a promoção de
certame licitatório se o objeto for a contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação -ético-profissional e não tenha fins
lucrativos. De modo geral, as atividades relacionadas à promoção de concurso público têm pertinência com o desenvolvimento institucional da contratante. Essa
afirmação apóia-se no entendimento de que a política de recursos humanos da Administração Pública inicia-se com a seleção, mediante concurso público, de pessoal
para provimento de seus cargos vagos. E o desenvolvimento institucional da Administração' depende, dentre outros fatores, da qualificação do pessoal selecionado,
que deve atender, desde o princípio, às necessidades da Administração contratante. Portanto, não há como dissociar o desenvolvimento institucional do objeto da
realização de concurso público. Na hipótese dos autos, a: entidade contratada, além de ser brasileira, sem fins lucrativos, detentora de inquestionável reputação ético
profissional e incumbida regimental e estatutariamente do ensino, da pesquisa ou do desenvolvimento institucional, tem capacidade de executar, com sua própria
estrutura e de acordo com suas competências, o objeto do contrato. OBJETO: Realização de concurso público de provas para seleção de pessoal para provimento
de cargos vagos de médico e de agente comunitário de saúde, abrangendo, assessoria para a elaboração do Edital do Concurso Público, bem como os programas de
disciplinas dos cargos; criar e disponibilizar um endereço na internet (vinculado ao site oficial da SOCIESC) específico para «hospedar" o Site Oficial do Concurso
Público responsabilizando-se pelo seu pleno funcionamento por até 5 anos; disponibilizar o edital de abertura do Concurso Público no site Oficial do mesmo,

responsabilizando-se pelo pleno funcionamento do download; disponibilizar no Site Oficial do Concurso Público a inscrição on -line dos candidatos; realizar a cobrança
das taxas de inscrição dos 'candidatos por meio de boleto bancário; elaborar as questões das provas objetivas; organizar e aplicar as provas objetivas garantindo a

segurança do processo e o conforto dos candidatos; corrigir as provas objetivas por meio de leitura óptica dos cartões respostas; analisar, apreciar e julgar os recursos
administrativos provenientes do processo; gerenciar e acompanhar todas as etapas do processo; elaborar a lista de classificados; disponibilizar o resultado final no
Site Oficial do Processo. FINALIDADE: Seleção, mediante concurso público, de pessoal para provimento de seus cargos vagos. Desenvolvimento Institucional.

RAZÕES DA ESCOLHA DA CONTRATADA: A SOCIESC - Sociedade Educacional de Santa Catarina é uma associação civil sem fins lucrativos, beneficente de
assistência social, de caráter educacional e cultural, com mais de c'inqüenta anos de existência e sólida imagem no mercado catarinense e nacional, que tem como missão
«Contribuir para o Desenvolvimento Humano e da Comunidade através da Educação e Tecnologia". Possuí certificados de utilidade pública nos níveis Federal, Estadual
e Municipal. Com Unidades em Joinville, São Bento do Sul, Curitiba, Florianópolis, Blumenau e Balneário Camboriú. É referência em educação e tecnologia, atualmente
possuí um corpo discente de mais' de 20.000 alunos matriculados do ensino fundamental ao mestrado, e em seus 50 anos de existência já formou milhares de profissionais
entre técnicos, graduados e pós-graduados, contribuindo efetivamente na transformação da cidade de Joinville num dos maiores pólos industriais do sul do Brasil e na
melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atua. Um dos pilares que fundamenta o trabalho da SOCIESC é a Responsabilidade Social, com foco na educação,
a Instituição investe no desenvolvimento educacional dos funcionários e seus familiares e em diversos projetos sociais, como o Projeto Educar, o Projeto Consciência
Ambiental, o Projeto de Inclusão Digital e o Projeto Jovem Aprendiz. Para a SOCIESC, a comunidade e o conhecimento são os bens mais valiosos de uma nação. Quanto
aos diferenciais destaca-se que, para a elaboração das provas a SOCIESC conta com um corpo docente altamente qualificado composto pormestres e doutores, e para a

aplicação das provas a Instituição dispõe de modernas instalações com sa�as de aula confortáveis e climatizadas, possuí também uma equipe de fiscalização experiente
neste tipo de evento. A Instituição ainda mantém convênios com diversas entidades nacionais e internacionais como: FINEP, SEBRAE, FESAG, FGV, UFPR, UDESC,
UFSC, FEPESE, FAPEU, Instituto Paulo Freire, UMinho, Ascamm, entre outras, nas quais pode se amparar para suprir eventuais necessidades de seus clientes que não
estiverem contempladas em suas áreas de competência. A imagem construída pela SOCIESC junto à sociedade nestes 50 anos de existência transfere para cada concurso,.,

realizado: Solidez, Seriedade e Segurança. A SOCIESC possuí ampla experiência na realização deste serviço, a qual já organizou e executou Concursos Públicos para a

Companhia Águas de Joinville, Prefeitura Municipal de Joinville, abrangendo a Secretaria Municipal da Saúde de [oinville, a Fundação Cultural de [oinville, a Companhia
de Desenvolvimento Urbano de Joinville e o Hospital Municipal São José, Secretaria Municipal da Saúde de Jaraguá do Sul, Câmara de Vereadores de Itapoá, SAMAE
Jaraguá do Sul e PrefeituraMunicipal de Rio Negrinho. A Instituição ainda realiza 2 vezes ao ano o Vestibular de sua Rede no Paraná e em Santa Catarina, e é responsável
pela organização e logística na cidade de Joinville dos concursos realizados por entidades parceiras como Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Instituto
Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, entre outros. Estes concursos tiveram processo totalmente informatizado, das inscrições realizadas via Internet à
'classificação dos candidatos. Além de uma central telefônica..a SOCIESC disponibilizou postos de atendimento onde os candidatos puderam sanar suas dúvidas quanto
ao processo e também realizar suas inscrições. Todas as etapas destes concursos foram realizadas com total segurança e transparência, como demonstra o portfólio de
concursos realizados. Por esses motivos, dentre outros, torna-se único instituto capaz de aliar a qualificação profissional e técnica com o objeto dos serviços reclamados
pelo contratante. Isto porque a Sociedade Educacional de Santa Catarina - SOCIESC já efetuou idênticos serviços em diferentes órgãos da Administração Pública, o que
remete a sua 'expertise' na execução dos serviços contratados. Em suma, sob o ponto de vista técnico, a instituição já prestou serviços para Administração Pública; sob o

ponto de vista econômico o valor ajustado é justo e/ou compatível com os serviços, riscos e as peculiaridades técnicas do objeto do contrato. O processo administrativo
de dispensa de licitação está instruído com certidões expedidas pelo, no mínimo, três pessoas jurídicas de direito público, atestando que a pretensa instituição .a ser

contratada lá prestou serviços e os executou em conformidade com o contrato, mapa de preços e documentos de habilitação. Dentre as instituições que se enquadram
na hipótese do artigo 24, inciso XIII, da Lei n° 8666/93, a entidade é aquela que melhor se adequa às necessidades do Município, especialmente em função da capacidade
técnica operacional e/ou da capacidade técnica profissional, não igualada por outras instituições, o que certamente contribuirá para prestação dos serviços técnicos
especializados/ trabalhos técnico-profissionais à Administração Pública. Ademais, a entidade, a par de preencher todos os requisitos necessários à contratação com

dispensa de licitação, volta suas ações às áreas da saúde e da educação na qual o Município tem grande interesse, como a pesquisa e o ensino. Conta da justificativas
para contratação, documentos e/ou estudos técnicos que dão suporte à escolha da instituição e ao preço avençado. Na hipótese, comprovadamente, há nexo entre o

dispositivo do inciso XIII do artigo 24, a natureza e a competência da instituição contratada e o objeto do ajuste, este necessariamente relativo ao ensino, à pesquisa ou

ao desenvolvimento institucional, além de comprovadas a compatibilidade de custo cotado pela instituição com os preços correntes no mercado e sua capacidade de
executar por si só o objeto. Consta do processo de dispensa de licitação a quantidade mínima de três cotações válidas de fornecedores, nos termos da jurisprudência
do Egrégio Tribunal de Contas da União. (TCU. Processo n- TC - 012.045/2003-0. Acórdão n° 222/2004 - P Câmara). Enfim, foram preenchidos todos os re�uisitos
constantes no inciso XIII do artigo 24 e demais disposições constante na Lei FederaI8.666/93. PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIÂ: data da assinatura do contrato até
20 de abril de 2011, acrescido de 60 (sessenta) dias de prazo de vigência, nos termos do caput do artigo 57, da Lei Federal n? 8.666/93. DO VALOR: Pela prestação dos
serviços, o Município pagará a entidade o valor de R$ 57.240,00 (cinqüenta e sete mil, duzentos e quarenta reais), conforme cronograma de execução dos serviços e de
pagamentos que é parte integrante do processo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas deste contrato serão por conta do orçamento vigente, a saber: 15.1.10.122
.1500.4.302.14.3.3.90.39.

Iaraguá do Sul (SC), 22 de dezembro de 2010.

CECILIA KONELL
Prefeita Municipal
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Saúde
JARAGUÁ DO SUL

A Secretaria Municipal
da Saúde faz um alerta
à população sobre os

cuidados para evitar
a proliferação do
mosquito da dengue.
/

durante a estação mais

quente do ano os cuida
dos' devem ser redobra

...... dos por causa calor e das
chuvas. É importante que, ao

deixar as residências rumo as fé
rias, a população verifique todos
os locais possíveis que podem
acumular água.

O secretário da Saúde, Fran
cisco Garcia, destaca que com

procedimentos simples pode
se evitar a proliferação do mos

quito. "Precisamos que cada um
faça a sua parte. Retirar folhas e

galhos das calhas, colocar o lixo
em sacos plásticos fechados,
encher de areia os pratinhos
de vasos de plantas, manter as
caixas-d'água sempre tampa
das e eliminar pneus velhos são
cuidados fundamentais", alerta
o secretário.

A Vigilância em Saúde de Ia
raguá do Sul monitora possíveis
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focos do mosquito por meio de
700 armadilhas (pneu cortado ao

meio com água).

"
Nos preocupa a

situação dos estados
vizinhos, Paraná e Rio

Grande do Sul.
WALTER CLAVERA,

DIRETOR DA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

"
Neste ano foram confirma

dos nove focos do mosquito da

dengue e cinco casos da doen

ça em Jaraguá do Sul. Em 2009
foram seis focos e nenhum caso

da doença. "Nos preocupa a si

tuação dos estados vizinhos,
Paraná e Rio Grande do Sul,
onde o combate à dengue está
fora de controle", diz Walter

Clavera, diretor da Vigilância
em Saúde. Em Jaraguá do Sul a

situação está controlada, mas é
necessário que a população fi

que atenta e continue evitando
o acúmulo de água limpa.

Possíveis focos do
mosquito são monitorados
com 700 armadilhas pela

Vigilância em Saúde de Jaraguá

DIVULGAÇÃO

alerta para a dengue
Ao sair para viajar, Vigilância pede atenção aos locais que podem acumular água

o correio errou
A reportagem do jornal O

Correio do Povo errou ao publi
car uma foto de um prédio em

construção pela empreiteira
WS Construtora, no município
de Guaramirim.

Na edição de ontem, a ima

gem ilustrativa da matéria
secundária da página 11 não

condiz com o texto referente à

construção atrasada da agência
do INSS (Instituto Nacional do

Seguro Social).
O prédio fotografado pela

reportagem é uma obra parti
cular, está em dia e em nenhum
momento sofreu qualquer
questionamento legal.

A LJG Construtora, de Curi

tiba, é a empresa que venceu a

licitação e abandonou os ser

viços sem terminar a primeira

etapa do projeto do governo
federal. Já a WS Construtora é

responsável e competente no

mercado, já que suas obras es

tão dentro do cronograma, sem
atrasos e outros problemas.
Fernando Nilson da Silva, um
dos proprietários da empresa,
assegura que todos os projetos
contratados estão sendo exe

cutados dentro do prazo es

tabelecido por seus clientes e

que não há nenhuma obra sob
sua responsabilidade sofrendo

qualquer tipo de sanção ou res
trição da parte dos órgãos com
petentes e fiscalizadores.

Esta é a obra embargada
do prédio do INSS de
Guaramirim, que fica

na rua Nelson Luiz
Rosa de Bem, no Centro

EDUARDO MONTECINO

I
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!
I
I
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A", NÇÃO ESPECIAL

Arca de Saúde ganhouum
planejamentopara 20-11
Dentre as principais propostas está a reforma do prédio .da Secretaria de Saúde

• >

GUARAMIRIM

A população de Guaramirim
contará pela primeira vez com
um Plano Municipal de Saúde.
Será a partir de 2011 .

Foram
apontados 83 problemas e

sugeridos cerca de 170 possíveis
ações para tentar solucioná-los, A
conferência, realizada neste mês,

serviu pára planejar medidas com o in
tuito de melhorar os serviços públicos
na área da saúde. A programação é válida

para os próximos três anos.
Antônio Alexandre de Azevedo, ge

rente de Controle e Avaliação da Se
cretaria de Saúde, esclarece que a im

portância do plano está centrada em

garantir a sequência dos trabalhos, sem
que as mudanças de governo interfiram
no direcionamento das ações. "Essa or
ganização proporcionará serviços com

mais qualidade para a população".
Dentre as principais propostas, está a

reforma do atual prédio da Secretaria de
Saúde, que fica na rua Henrique Friéd
mann, número 415. Conforme Azevedo,
o espaço será adequado para acolher o

posto de saúde da rua João Butschardt, do
Centro, cuja estrutura não comporta a de
manda de pacientes.

Ali, uma equipe da ESF (Estratégia
Saúde da Família) também deve ser im

plantada. "Estamos aguardando aVigilân
cia Sanitária do Estado aprovar o projeto
do novo posto", diz. Diante dessa situa

ção, a secretaria passará a atender em um

novo endereço, que ainda será definido.
Das oito unidades, apenas três não con-'
tam com os grupos da ESF.

Para ampliar os serviços nos postos,
a ideia é padronizar a estrutura física.
No bairro Caixa da Água, por exemplo, a
construção de uma nova unidade está ga
rantida para 2011, e vai substituir a atual.
Um prédio novo também começou a ser

construído na Corticeira.

HOSPITAL
o Hospital Santo Antônio de Guara

mirim também consta no plano. Segundo
. Azevedo, alternativas são estudadas para
entregar a administração da unidade para
alguma instituição. "Nos dias 8 e 9 a Asso

ciação Beneficente São Camilo, de São Pau
lo, visitou o hospital e agora esperamos uma
resposta", enfatiza. Hoje, os dois centros ci
rúrgicos não funcionam porque a estrutura
não respeita as exigências daAnvisa (Agên
ciaNacional deVigilância Sanitária).

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br
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(47) 3371 ..8850
vendas M assistência técnica

programa para cupom fiscal e NF"e

EDUARDO MONTECINO

Projeto prevê mudança do posto de saúde do Centro para o prédio da secretaria, além de garantir a continuidade das ações previstas

Galpões serão demolidos em 60 dias
A Prefeitura de Guaramirim

leiloou ontem os três galpões
do Parque de Eventos Perfeito
Manoel de Aguiar. O negócio fe
chou com o lance inicial de R$
33,7 mil. Ari Bonato, do ramo de

móntagem de pré-moldados em
Curitiba, venceu a concorrência

pública. Os pavilhões A, B e C fo
ram vendidos em um único lote.

O secretário de Desenvolvi
menta Econômico, Jair Pereira,
explica que outros 12 interes
sados estiveram presentes no

evento, no entanto, a maioria

pretendia negociar apenas par
tes da estrutura dos imóveis e

não todo o conjunto. "Com a

terceírização do serviço, a Pre
feitura economizou R$ 70 mil",
afirma.

Agsra, a empresa deve lim

par o terreno para dar lugar ao
Cedup (Centro de Educação
Profissionalizante). Porém, o

prazo de 30 dias, estabelecido

PREFEITURA ENCERROU LEILÃO COM LANCE DE R$ 33,7 MIL

inicialmente pela administra
ção pública no edital, avançou
para dois meses. "Ampliamos o

tempo por causa do período de
férias".

ARQUIVO OCP

Prefeitura ampliou :�s

prazo para desocupar
o Parque de Eventos
Perfeito Manoel de
Aguiar para 60 dias.

O histórico de atrasos em

volta do cronograma de obras
do projeto para construir a es

cola técnica está relacionado à
demora em desocupar o espaço,
doado pela Prefeitura. A execu

ção do Cedup deve sair em 15
meses, a partir da data de as

sinatura da ordem de serviço,
que aconteceu em setembro. O
governo federal investe R$ 6 mi
lhões, e o Estado se responsabi
liza pela administração e manu

tenção da unidade.
.. L

...

Limpeza do terreno deve ficar pronta até fevereiro
, .
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Beatriz Sasse
478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitter .cnm/ beatrizsasse

flickrj b e a s a s s e
o(rut Beatriz Sasse

Nunca tive uma grande habilidade de escrever cartões de
aniversário, casamento ou bodas e o mesmo acontece com

o Natal. Mas o que eu gosto sempre de fazer é desejar
felicidades, saúde, amor, sucesso, coragem, paz, diversão e

tantos outros sentimento bons, não apenas para um dia, mas II
para todos os dias, de todos os anos. Então, é isso que desejo a

(

/)';"vocês, que não apenas o dia de amanhã seja especial, mas que /""

todos os dias quando acordarem, sintam-se renovados de energias/ II
e sejam tomados pela disposição, pelo sentimento de luta, para
enfrentar o mundo, o dia a dia e serem felizes. Uma dose diária

para tornar a vida mais leve. BemmaislFeliz Natal todos os dias!

·EM SÃO CHICO
Banana Ioe completa urna década de festas em Santa Catarina e para

celebrar a história de sucesso, a casa organizou urna grande noite. A festa
rola amanhã com blackmusic emicareta sertaneja. Presença do DJHéron
Lave (SP), especialista em hip hop emais DJ residenteAlexSilva. Também'
micareta sertaneja e de axé music com a banda Bernba-ô acompanha do
DJ Bino. A festa terá sorteio de urn iPad entre os clientes que comprarem
suas entradas antecipadamente. Os valores do primeiro lote de ingressos
é R$ 20 (feminino) e R$ 25 (masculino) e podem ser adquiridos, no dia
da festa, das 16 às 21 horas, no Bar do Banana (Prainha) e no Banana Ioe
(Ubatuba). As reservas de mesas, camarotes e bangalôes podem ser feitas

pelo telefone 8852-2252 ou e-mail reservas@bananajoe.com.br.
DIVULGAÇÃO

Banana Joe, em São Francisco, é point da galera da região nas férias

I' I

Em Picarras .

" �

Dia 25 o Bali Hai Piçarras apre-
senta Beat 4 Life, projeto que con
ta com o DJ Ruan Suiço, urn dos

pioneiros da música eletrônica em
Joinville e Nando S, urn dos percus
sionistasmais talentosos do estado.
E mais Rava, André Heat, Leandro,
Leo Lima e Simone Borth. A partir
das 23 horas. Ingressos em Iaraguã
na loja Metawaii e no Bali Hai no
dia da festa, das 14 às 18 horas. In

formações: www.balihai.com.br.

Fotografia
Comece o ano clicando' O fotó

grafo Flávio Ueta jámanda progra
mação de curso de fotografia em

parceria com a Unerj para 2011. O
Curso de Fotografia Digital Inter
mediário ocorre nos dias 1,3,4,5 e

7 de fevereiro (segunda a sexta das
19 às 22 horas e sábado das 9 às 12

, horas). Inscrições no www.unerj.br
no menu extensão. Investimento é
de R$ 198 (acadêmicos) ou R$ 231

para a comunidade. Vagas limita
das. Mais informações: 3275-8233.

Via,
@antonioprata

/lAos que, como eu, estão aflitos para
encontrar TODO MUNDO antes do 31: o
mundo não acaba em 2011. Só em 2012./1

Natal balançOS
nascimento alJJtJr 'amigos
perdão fratemidade emb.raJ1QS

VO carinho histórias
receitas RS mulher

homem moda literatura
.

sentlmen O DDSlalgia

I
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ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

Marcos e Carlos Piloto, proprietários do Arriba! Mexican Bar

ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO
1

Casal Ana e Eder Maffezzolli em recente evento social
MARCELO ODORIZZIjDIVULGAÇÃO

Tiago Melo, ex-Malwee Futsal e Teka, da Confraria do Churrasco
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lado B

Fim
de ano é tempo estranho. Aliás,

coisas estranhas sempre acontecem
nesse tempo de fins que parecem
nunca acabar, mas acabam rápido

demais. Por vezes, Clara acha até bem inte
ressante esse sobrevôo acelerado feito pelo
mês de dezembro. Difícil para ela sempre foi
entrar nesse clima de pressa sem sentido,
apesar de a maioria achar significação no tal
de corre para cá e encara maratona para lá.

Sair em ritmo de hora
extra pelas ruas a fim de
voltar com as mãos cheias
de sacolas é mesmo algo
estranho. Além de tudo se _

desenrolar na mesma se

mana ou nos mesm-os 15
dias (no caso dos brasilei
ros menos típicos), ainda tem a regra de
distribuir os presentes até a quem não os

merece. Como explicar aquele mimo todo
especial concedido ao nada especial inte
grante da família? E como encontrar su

ficiente importância na pessoa que teve
o nome aparecido no não menos bizarro
amigo secreto?

Pois bem, Clara acha, sim, essa comum
brincadeira bastante estranha. Principal
mente, porque nunca (ou quase nunca)
saiu sorridente das trocas não democráti-

f'

50 Anos a Mil
Polêmico, zangado, romântico, revolu

cionário - este é Lobão. 50 Anos a Mil é a

autobiografia do Lobão, que conta em um

volume fartamente ilustrado a história do
menino que queria ser jogador de futebol
e acabou se transformando num dos gran
des nomes do rock brasileiro. As músicas,
os amigos, as confusões com a potícia - o

grande lobo não poupa nada nem ninguém.

Adam - Memórias de uma guerra
-

Esta é a estranha história de Adam Stein,
um homem que viveu o drama de ser judeu na

Alemanha nazista e sobreviveu aos traumas
dos campos de concentração. Ele foi internado
num hospital psiquiátrico, onde tentam recon
duzi-lo a uma existência o mais normal possí
vel. Mas Adam não é um doente comum. Ele é
muito inteligente para confundir os seus médi
cos e perceber o que está além da realidade.

cas de lembrancinhas. Bom seria se junto
do nome viesse a certeza de que as cifras
gastas com o embrulho serão compens�
das por bom gosto e motivação. Poucas
coisas são tão desanimadoras quanto re

ceber um presente de alguém que achou a

aquisição uma verdadeira chatice.
Estranho demais é abraçar quem nun

ca nem deu a mão somente por causa das
gratificações de fim de ano. Bom mesmo é

estar ao meio, no andamen
to habitual dos meses. Nes
sa imersão pelo normal as

pessoas também parecem
mais normais. Clara curte
isso como curte o lado B
da carreira dos artistas, por
exemplo. A graça das can

ções que se perderam ao longo da trajetória
é semelhante à graça dos meses de maio, ju
nho, julho, agosto. Já os fins e inícios de anos
têm jeito de músicas de trabalho, exatamen
te, aquelas que ganharam as multidões.

Ok, não que essas não tenham seu en

cantamento. Elas têm sim. Clara as escu

ta e as canta nos shows. No entanto, nada
como a calmaria e o estresse do cotidiano.
Obras do desconhecido ou do esquecido.

• kellyerdmann@gmail.com
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CLIC DO LEITOR
1 Bobo é um cachorro

,� muito animado e

está louco por uma
família. Ele tem
entre cinco e seis

meses, está castrado
e vacinado. Para
adotar entrar em

contato pelo telefone
(47) 3371-2340

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

-----------,--,---,----,---------,---,-------,----,--,

Nessas fã"ias vi&je tranqüilo.
Cuidamos com carinho do seu cão e gato.

Hospedagem no pet shop ou

tratamento na sua residência.

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

MElHORES MARGAS DE RAÇÃO A GRANEL

CRÔNICA
SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
CharlesZimmermann, CarlosHenrique Luiz CarlosAmorim, PatriciaMoraes,

escritor Schroeder, escritor Escritor e editor jornalista

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

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

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

TI-TI-TI

Edgar questiona Marcela sobre sua aproxi
mação com Renato. Júlia procura Marta e afirma
que Pedro irá assumir o filho de Gabriela. Suzana
cumprimenta Ariclenes pelo desfile e ele reage fria
mente, Jaqueline e as freiras se preparam para o

lançamento da Das Peco Jacques conta para Clo
tilde que vai sabotar o desfile de Jaqueline. Arnan
da cruza com Edgar no shopping e se oferece para
ajudá-lo a comprar os presentes. Os capangas de

Jacques chegam ao convento. Renato e Marcela

•
vão às compras e encontram Edgar com Arnanda,

NOVELAS
ARAGUAIA
Solano afirma a Mariquita que vai descobrir

o segredo de Estela, Max se comporta bem diante
da família. Vitor afirma a Amélia, Manuela e Fred
que Sola no não é o culpado pela sabotagem em

seu avião. Depois de ler a carta de Gabriel, Ri
cardo se lembra de um antigo paciente e Padre
Emílio acredita que seja seu amigo desaparecido.
Cirso comenta sobre o índio que encontrou na

mata. Amélia conversa com Beatriz, favinho e Le
nita no salão de beleza. Solano diz a Estela que
quer acompanhá-Ia em sua visita ao velho índio
que ela ajuda e Estela fica tensa.

PASSIONE
RIBEIRÃO DO TEMPO Clara humilha Olga. Stela conta a verdade
Clorís e Léia se arrumam para ir ao debate, para Danilo e ele sai de casa desesperado. Diogo

Sancha aconselha Léia a grudar em Flores, Sérgio, chega a seu apartamento e separa Olga e Clara, que
André e outros jovens se preparam para ir ao deba- desconfia de seu cúmplice, Danilo compra drogas,
te. André fala para todos que eles devem vaiar, mas mas hesita em usar. Bete diz a Gerson que acredi-
sem partir para violência. Ari chega ao Salão Munici- ta na inocência de Danilo. Mauro decide ver a filha,
pai e encara Querêncio. Joca vê Filomena e diz que mas desiste ao chegar à UTI. Danilo implora que
ela está linda. Flores pede para os candidatos para- seu médico o interne de novo na clínica e entrega
rem de se criticar e apresentarem seus planos de para ele a droga que comprou. Antero elogia Gerson
governo, Sereno pergunta para os dois candidatos por ter se desfeito do computador, Antero pede o
se a namorada de Querêncio anda frequentando a divórcio para Brígida. Fred mostra para Candê o
cama de Ari. Querêncio parte para cima de Ari. novo nome que dará para a metalúrgica.

lo-'li"1'1:_! '1t ;:,:n- �,,'i:t(O·rasúrtll:lldoscallítulotçêOeresponsabilidadedasemissoras). .
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HORÓSCOPO
ÁRIES
A fase é ideal para quem traba
lha em casa ou por conta própria.
Sinal de êxito em pesquisa, labo

ratório, hospital ou biblioteca. O namoro

e a diversão vão estar em destaque hoje.
Procure se recolher um pouco mo período
da manhã.

TOURO
Pode contar com aajuda de ter
ceiros. Vai conseguir se expres-
sar com facilidade e terá sucesso

para fazer novos contatos e clientes. Mo
mentos de afeto conta com boas energias.
Abuse da sua criatividade no trabalho.

GÊMEOS
No tr.abalho, há chances de c�n
seguir aumento ou promoçao.
Quanto mais liberdade de ação

tiver, mais vantagens terá. Aproveite sua

comunicação para seduzir quem ama.

Uma declaração de amor pode ter o efeito
desejado hoje!

@CÂNCERNovos horizontes estão se abrin
do. Aproveite para ampliar sua

clientela e se aventurar um pouco
mais. Novas experiências podem ser enri

quecedoras, inclusive, no campo afetivo. É
tempo de dar valor a quem tem!

No trabalho, há maior necessida
de de recolhimento. A Lua ingres
sa em seu signo, elevando sua

autoestima. A sensação de ser o centro do
mundo pode estimular paqueras! Aprovei
te e saia para se distrair.

Ótimo dia para parcerias e acor

ri dos. Pode contar com o favoreci-
mento de terceiros. Só terá a ga

nhar através da troca de gentilezas. Faça
uma surpresa para seu par! Bom dia para
fazer novos amigos, clientes e paqueras.

O trabalho conta com boas vi

'"""

". brações! Seu crescimento vai
estar ligado à sua capacidade de

inovar. Uma atitude mais desinibida
vai contagiar quem está tentando se apro
ximar. A Lua deixa você mais otimista na

área emocional.

ESCORPIÃO
Viagem a trabalho, atividades

ligada à diversão, criança e en

tretenimento estão favorecidas. A
dois, há boas chances de ser o centro das

atenções. No romance, não é hora de pen
sar pequeno, mas de buscar uma vitória.

SAGITÁRIO
Mudanças serão necessárias e

benéficas hoje. Quem trabalha

por conta própria, não pode re

clamar da sorte. Viagem ou encontro pode
estimular a vida amorosa. Excelente dia

para conquistar maior liberdade de ação.

CAPRICÓRNIO
Ótimas vibrações para quem tra
balha com comunicação, trans-
porte ou eletrônicos. A Lua aguça

seu lado exigente, dificultando as relações
afetivas. Seu progresso vai depender das
parcerias que fizer.

Tudo o que conseguir será fruto
de sua dedicação. A Lua vai es
timular as parcerias, inclusive na

área afetiva. O desejo de compar
tilhar sua vida está em alta. Pode encon

trar uma forma alternativa para ganhar
dinheiro.

O astral traz uma felicidade há
muito não sentida. Trabalho com

o qual se identifica está protegi
do. A vida amorosa corre o risco de ser

sacrificada. Não perca a chance de dar um

toque de originalidade a tudo que faz.
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Italiano vai
levar dois tiros

Depois de acreditar na regeneração da mulher
e lhe dar uma segunda chance, Totó (Tony Ramos)
será assassinado por Clara (Mariana Ximenes). Tudo
começará quando ela se fingir de refém de Diogo
(Daniel Boaventura) em um suposto assalto. O ita- .

liano acabará lutando com o comparsa da esposa,
deixando a arma cair. Totó pedirá para a mulher pe
gar arma. Ela vai hesitar, mas acabará disparando
dois tiros que, no meio da confusão, acertarão Totó.

Gisele no clima
da Vila Isabel

Gisele Bündchen gravou um comercial
para a marca de xampu Pantene com figu
rantes vestidos como ritmistas da escola Vila
Isabel. A Procter & Gamble, dona da Pantene,
é a patrocinadora do desfile da agremiação,
que terá o cabelo como tema. O comercial
entra no ar no dia 1° dejaneiro. Questionada
sobre a expectativa de sua presença no car

naval carioca em 2011, a modelo revelou que
tudo ainda depende de sua agenda.

Lady Gaga com
bumbum de fora

Lady Gaga enfrentou _7° C em Paris de body nude
que deixou seu bumbum de fora. O traje minúsculo
foi usado para fazer compras na Cidade Luz, na quar
ta-feira, dia 22. Para completar o visual, Gaga usou

meia arrastão preta, botas de plataforma e uma ja
queta de PVC, que escondia o body de renda, fazendo
pensar que a pop star estava sem nada por baixo.

DIVIRTA-SE

Registro Complicado"
O caipira entra no cartório para registrar o filho:
- Pois não - diz a atendente. - Qual o nome da

criança?
- É Ebatata de Souza!
- Ebatata?
- Sim! Ebatata de Souza, sô!
- Desculpe-me, senhor! Mas com esse nome eu

não posso registrá-lo.
- Uai, mas por que não?
- Porque Ebatata não é nome de gente! Aliás

onde o senhor arranjou esse nome?
- Uai, é que eu sô plantador de batatas!
- E daí?
- É que o meu vizinho é plantador de milho e

- G01000u 'Ü nome do filho dele de Emilho!

Daniel pensou
em desistir
de A Fazenda
O grande vencedor de A

Fazenda 3, da Record, Daniel
Bueno pensou em abandonar o
reality por não aguentar de sau

dade dos filhos, segundo contou
ao site O Fuxico. Para Daniel, sua
maior incentivadora foi Lizzi Be
nites, que deu forças e o ajudou
a superar a distância dos filhos:
"A Lizzi me deu muita força e me

convenceu a ficar", contou.

Fernanda Souza
'na revista VIP

Fazendo um grande sucesso como a

'impulsiva' Thaisa, em Ti-ti-ti, da Globo,
Fernanda Souza traz sua sensualidade
à tona em um ensaio belíssimo para a

revista VIP de Janeiro. Se na trama sua

personagem, que já foi estilo 'piriguete',
hoje a atriz aparece com roupas pretas no

melhor jeitão 'rock'n roll', nos cliques, as
roupa cobrem somente o necessário do

corpo da atriz.

Globo mexe na

programação
A Globo resolveu dar uma esticada no seu horá

rio nobre. De acordo com a coluna Outro Canal, da
Folha de S. Paulo, a emissora vai passar a exibir o
Jornal Nacional 15 minutos mais tarde, às 20h30,
afetando toda sua grade. Passione, que entra no

ar às 20h55, vai começar só às 21hl0 e acaba às
22h15. A assessoria da Globo diz que os novos ho
rários fazem parte de sua programação de verão.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante.O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada
quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
23/12
Adilson Laurindo

Amanda C. Lopes
Angélica Scherer
Antonio Bassani

Araei Hemmer

Breno S. de G. Leite

Claudia Walz

Cleide Radunz

Clotilde Vegini
Daiane Klein

Daniele Martine

Douglas L. de Souza

Elói Prestini

EvertonWackirhage
Fabricio da Rosa

Fabricio Klistke

Felipe V. Pedroti

Guilherme H. da Silva

Jessica D. Kohbausch

"Jhonne Wenk

Jomar Modrock

Jonthan Janssen

José A. ele Melo
Leandro De S. Venâncio

Leonardo G. Vaz

Lourival Bilert

Marcelo Porto

Maristela Pereira

Nelsa Zonta'

Rafael Melo.
,

, ,'F1i ,I

Rosângela Kraewskiminel
Salete Szirkowski

saleteWagernknecht
Tania Martins
Valdecir Allievi

Waldernar Dr�ege� ":","'" O,"''''i>,iI'"W'','lim",,,
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muaguncalvestênetuno.cum.br

Moa Gonçalves
------

Inté!

Olá
meu amigos leitores, esta é minha última coluna de 2010.

Achei que seria interessante encerrar com um protesto contra

a vulgarização dos serviços prestados falsamente em nome do
bem-estar das pessoas. Espero que possamos virar o ano acre

ditando que esta "máquina" que nosmovimenta e nos mantém vivos,
a que chamamos de corpo, merece mais respeito. Quero agrádecer a
todos com muito respeito e carinho por ter me aturado o ano todo e

também porme dar esse estigma de colunamais lida da nossa região.
Obrigado! Um feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Inté 2011.

Sabe tudo
O aquecimento do ambiente é

uma das especialidades do compe
tente DI jaraguaense Fernando'S.
Em toda festa, o som é decisivo

porque centraliza a energia, integra
e une. A partir desta evolução e sin-

tania, ele oscila e conduz a intensi
dade das batidas e instrumentos e

provoca casais e grupos à pista de
dança. Fernando tem o talento e

enfeitiça a platéia. O garoto é fera
e sabe o que faz! Dá-lhe!

o casal Débora e Ismar
Lombardi com os

proprietários da Nóbille,
Junqueira Jr e Débora,
durante a semana no

coquetel de inauguração

NAS RODAS
• O empresário Márcio Mauro
Marcatto, a sua esposaVera e

a família vão curtir o Natal e a

virada de ano na Inglaterra.
Retornarão dia 17 de janeiro.

• Parece que está tudo acertado
e a partir de fevereiro o grupo
Criciúma Construções será mais
um dos patrocinadores do time
do IEC.

• A arquiteta Rúbia Coler já
despachou o aviso: depois do
dia 10 de janeiro não vê a hora
de aterrissar na urbe sorriso-com
toda a família. Na frasqueira,
além do maridão Tobia e as

filhas Patrícia e Pietra, mommy
Raquel Coler.�elcome!

Os sócios Joelcio e

Oliver fazendo o maior
sucesso com a Start

Academia, em Jaraguá
,

!.
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O casal Jairo e a esposa Edelir e a filha Fernanda Muller, no
coquetel de inauguração da loja Requinte, sequnda-felra

Helder e Fernanda
festejando hoje um

ano de muito Lave

Buxixo
Todo mundo quer saber

quem era aquela linda gatíssi
ma que estava "desfilando" com
um belo shortinho essa semana.

MG foi investigar e dizem que
ela tem um corpo escultural, re
sultado de horas e horas de pura
malhação, sem contar seu belo
rostinho.

Ela estava chamando mais

atenção do que a liquidação de
Natal da loja que comprava.

É galera, quem pode, pode ...

o grupo Karisma
embala o baile de
Natal, dia 25, na
Sociedade Amizade

• Shaw de bola o presente alimentos em peças que
de Natal que recebi do darão todo charme em

présidente do grupo Criciúma sua mesa. Requinte e

Cônstruções, Rogério Cizeski. bom gosto são novidades
Vâleu mesmo! que você encontra na

Casa & Cia Presentes• Pessoasmuito importantes
1· 2Q10 para cada ocasião.p�T�;,este co umsta em ,:

Srielen Lescovitz, Tânia • Um toque de mestre
Cotrim, Renato Koslowiski, que todas as suas amigas
O ndinho Stolco, Flavinho irão adorar. Vai lá,

.,

,Y ;a,1y1afGel0 Mul1er, �acá ';:ajndââátempd.
Pa: anello, Yuri Sardinas, Adi,
Flávio Laube e Zeca Rausis. • Rodrigo Luiz Braga recebeu
•o comunicador da Studio FM amigos para drinques e jantar,

, II oÍ,jl.Marcelo'I:uiz, já prdpara os
' ,em torno ,daempresária "

Roberta Sarclagna, sezunda-quitutes para comemorar dia �

28 a idade nova. feira. Noite bem intimista.

•.!Neste verão, sirva seus • Com essa, fui! Até 2011!

Fofocodromo
Pelo meu fio vermelho fi

quei sabendo que um empre
sário bem conhecido das ro

das sociais arrendou as terras

de um parente por um milhão
de reais rurais. Como o dono
das terras nunca foi adepto do
trabalho, está na vida que pe
diu a Deus. Literalmente, de

pernas para-o ar.

Belo gesto
A prefeitura de Iaraguá

adquiriu o carro Ford Transit,
comprado através da Secre
taria de Assistência Social a

Criança e Adolescente. A van

será usada no Centro de Res

gate Social, para atendimento
demoradores de rua.
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Detergente
Minuano
500ml

Pão Francês

Chocolate Hershey's
130g 160g

Biscoito Recheado
Hot Cracker 1009

Lactea
Do Vale 180g

Macarrão Instantâneo
Nissin 80g

Papel Higiênico MiIi
8 Rolos 60m

Mortadela Mônica
Perdigão 500g

Sidra
Cristal
Doce Amor

Chester

Perdigão

Conhaque
Magnata
900ml

Salsicha
Pena Branca

cielo SUPERMERCADO

�Ç.L
1J�d4�1
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CasoBattisti só depois doNa
Ex-ativista de extrema esquerda foi condenado pai assassinato na Itália, que pede extradição
o presidente luiz Inácio
lula da Silva discutiu nesta'
terça feira os termos de
permanência do italiano
Cesare Battisti.

A
questão foi debati
da com os ministros
da Justiça, Luiz Paulo

Barreto, e da AGU (Ad
vocacia Geral da União), LUIs
Inácio Adams. Segundo o che
fe de gabinete de Lula, Gilberto
Carvalho, a decisão só sairá na

semana que vem, após o Natal.
. "O presidente não vai tomar ne
nhuma decisão antes do Natal",
avisou Carvalho, acrescentando

que Lula quer ter "mais segu
rança no caminho jurídico da
decisão que irá tomar, para evi
tar desdobramentos". Carvalho
disse ainda que Lula recebeu
"o parecer da AGU. De acordo
com informações obtidas pela
reportagem, o parecer da argu-

.

mentos legais para que o pre-

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 23 de dezembro de 2010

sidente não extradite Battisti.
"Não será, portanto, um indulto
de Natal", observou Carvalho.
Em 2009, o Supremo Tribunal
Federal (STF) aprovou a extradi

ção do italiano, mas concedeu ao

presidente da República a pala
vra final sobre o caso.

ANTONIO CRUZ AGÊNCIA BR

"Parecer da argumentos
legais para que o

presidente não
extradite Battisti".

A pedido do advogado-geral
da União, Luís Inácio Adams, um
técnico da Consultoria Geral da
União preparou um parecer com

objetivo de respaldar juridica
mente a decisão do presidente
Lula de negar o pedido de extra

dição. Caso Battisti não sejames
mo extraditado, ele poderá viver
no Brasil como refugiado políti
co, condição conferida a ele por
Tarso Genro, ministro da Justiça

. à época. Apesar do STF ter concedido a extradição em 2009, Lula ainda não decidiu se Battisti será extraditado

PREVISÃO DO TEMPO

lili/lili/II/iii.
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Trovadas frequent�
e pOSSíveis alagamentos '\

Devido aos altos índices de ca - Até o fim desta semana, as pancadas
lar dos últimos dias, uma sensação de chuva com trovoadas serão frequentes
térmica menor do que 20°C nem devido ao calor e ao alto nível da umidade

chegará a algumas regiões, como relativa do ar, associados à influência de
é o caso do Litoral e do extremo- . sistemas de baixa pressão e à passagem
Oeste. As sensações mais baixas fi-de uma frente fria. Há risco de temporal
cam na região Central, entre Curí- com rajadas fortes de vento e granizo iso
tibanos, Bom Retiro e São Joaquim lado neste período. Até o final de semana,
- com índices de até 1DoC. o acumulado de chuva pode ultrapassar

os 100mme causar alagamentos.

Tempo instável com
chuva no inicio e tinal
do dia, com descargas
elétricas. Temperatura
amena, com sensação
de ar abafado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 20°C
MÁX: 29°C

SEXTA

MíN: 18°C
MÁX: 31°C

uI!

j�
�.

,

/
\, ,./8E�ql,�8/j�, (] I��JUVn(;p�1

Áreas menos quentes
próximas da região

SÁBADO

DOMINGO.
MíN: 20°C
MÁX: 31°C

Parcialmente Nub!ado
Nublado

!nstável GlltMJSfl
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Mercado Regional

Lourival Karsten
Tecnologia .

Utilizando o modelo de ven

da direta da Avon, o sistema de

gerenciamento de fornecedores
da Toyota, as técnicas de per
sonalização da Dell e a facili
dade de compras da Amazon, a

l.Hilburu de Dallas vai à casa dos
consumidores para tirar as me

didas e escolher o tecido que é
cortado e costurado em Macau e

entre duas e três semanas depois
entrega uma camisa totalmente

personalizada ao cliente por um

preço entre US$ 80 e US$ 150.
Uma nova forma de produzir

e atender os consumidores e a

empresa pretende reduzir ainda
mais o tempo de entrega.

Suco de laranja
O

Brasil é o maior exportador mundial de suco de

laranja e os EUA o maior consumidor. Como a

produção norte-americana também é significa
tiva, sempre houve pressão das autoridades para

conter a entrada do produto brasileiro.
Por este motivo, ao longo dos anos o produto brasi

.leíro tem enfrentado não só os impostos normais como
ainda tem sido sobretaxado para anular nossa maior

competividade.
AOMC - Organização Mundial do Comércio - à qual

o Brasil recorreu acaba de considerar ilegais as medi
das antidumping aplicadas pelos americanos. Agora é

aguardar as negociações para fazer valer a decisão.

Tinta em pó
WEG realizou o lançamento

de nova tinta em pó tem como

principal característica o fato de

passar de branco para azul quan
do entra em contato com baixas

temperaturas. Destina-se ao uso

em ambientes em que o controle
da temperatura é importante.

Producão industrial
�

Segundo o IBGE houve cres

cimento de 0,4% em outubro em

relação a setembro e 2,1% em

relação a igual mês do ano pas
sado. Para o mês anterior o per
centual foi revisto e desta forma

passou a positivo em 0/1% contra

queda de 0/2% informada ante

riormente. Como se pode obser

var/ a produção industrial pra
ticamente deixou de contribuir

para o crescimento econômico.

Capital chinês I

a estatal chinesa SGCC aca-

ba de investir US$ 1 bilhão na

aquisição de sete empresas de

distribuição de energia elétri
ca brasileiras. Trata-se das fi
liais brasileiras do consórcio de

empresas espanholas Cobra,
Elecnor e Isolux. Como energia
elétrica não é um produto de ex

portação/ fica a certeza de que.os
chineses apostam no crescimen
to de nosso país.

Porcelana
e cristais Petrobrás

compra
A estatal do petróleo anun

ciou a compra dos. 30% da REFAP
- refinaria situada no RS - da es

panhola Repsol. Esta parcela ti
nha sido vendida em 2001 como

parte do pacote de investimen
tos que ampliou a capacidade da
mesma de 130 mil para 190 mil
barris diários de petróleo que foi
concluída em 2006.

A Oxford Porcelanas,
empresa líder no segmento
de porcelana de mesa nas

Américas, adquiriu a Crista
leria Pomerana para avan

çar no segmento de cristais.
A empresa, com sede em

São Bento do Sul/SC/ ter-'
ceirizava sua produção de

copos e taças de cristal há
seis meses com a fábrica
instalada em Pomerodel
SC. A compra da indústria
dará à Oxford a garantia de

produção para ampliar a

comercialização de cristais

24, de alta qualidade, nos

mercados nacional e inter
nacional. A Oxford existe
desde 1953 mas, ao longo
dos últimos anos com a

mudança no controle acio

nário, a mesma está encon
trando um novo rumo.

Crescimento
econômico

Tudo indica que o crescimen
to da maior economia da Améri
ca Latina - a brasileira - será de
7/7% em 2010. Nada mal mas,
não custa lembrar que aArgenti
na deverá crescer 10/6%/ o Chilé
5/7% e o Peru 8/9%.

licões do
�

Wikileaks
Sal�ão
'on line LOTERIAO vazamento de informações

de fonte que teoricamente é mui
to bem protegida pelo governo
dos EUA é uma amostra da fragi
lidade da segurança dos compu
tadores e o poder de difusão re

presentado pela rede mundial. O
material já foi replicado por mais
de 200 endereços diferentes que
disponibilizam o mesmo conteú
do o que torna a sua retirada da
rede praticamente impossível.

Brava beach
02 - 60 - 61 - 64 - 76Localizado entre Balneário

Camboriú e Itajaí em uma área
de 131 mil metros quadrados,
é considerado um dos projetos
mais ousados de nosso estado e

contará com as soluçõesWEG na

área elétrica.

SO!UW!I

01 - 06 - 19 - 32 - 35 - 44

11 - 12 - 22 - 29' - 32 - 46

INDICADORES

Até o dia 03/01, na Rua Walter

Marquardt, 835, Barra do Rio Molha
ou pelo site.

AUXILIAR DE COPA E COZINHA

Jaraguá do Sul
01

Até o dia 03/01, na Rua Walter

Marquardt, 835, Barra do Rio MolhaCOZINHEIRO

Jaraguá do Sul
01

EURO (EM R$) 2,2259 2,2275. O 31 .......

; ; r �7JHi!!�iJ$li!�íjifj!!{fJjJi!iil#l.liilllLw;ml$!:fIiI.�i1i�n:01m�IIi(/iJ�!YililliliiJlflIli!l!imiil!!�I/lI1il1/liilltlml!i/llllll/l!IItI//lJjIffI!Ijl/lfiJilifiimqliJ!lJllli!}.J!/l<]J11if.:.1Ií#PiilJly!til!.·7j/J!lff.!]j/!lJ!.!!il!f.4ii!.J!I!!!/��ilIiiUl/iI'J#1.'1itIfll7Iíf/1l1/1111L1fJ..JllllJllifiJl1ii1iIifiUW�li!!i#IW!llJfflIl(II/JI/IIIiI:#!ljfJlli!}Ji!�iiIIUlIIllJlllilllf'J[jII;!b.lf1GQ.
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20 Esporte

JARAGUÁ DO SUL

Não é segredo
para ninguém que
o esporte além de
promover a saúde
(\juda a formar cidadãos.

E
o projeto dos Palas de
Vôlei em Jaraguá do Sul
vem realizando este fei
to há dez anos. A inicia

tiva' que iniciou com 800 crian

ças' hoje conta com mais de
1,7 mil atletas em 18 palas da
cidade. Mas não são apenas os

números expressivos que fazem
do vôlei um case de sucesso do

esporte jaraguaense: parceiros
comprometidos, equipe qualifi
cada e organização são latentes
na modalidade.

O projeto, que hoje é referên
cia nacional quando o assunto

é formação de atletas de base,
conta como principal apoiado
ra a empresa Marisol, o Sesi e a

FME (Fundação Municipal de

Esportes). Além dos resultados

"
Acreditamos no

esporte como ferramenta
eficaz no processo
educacional e de
inclusão social.

BENHUR SPEROTTO,
COORDENADOR DO VÔLEI

"

Um pouco
da história
do projeto

Depois de uma temporada na

Intelbras, em Florianópolis, Benhur
Sperotto se mudou para Jaraguá do
Sul a convide do ex-aluno Luderitz

Gonçalves Filho. O treinador tinha o
sonho de implantar o projeto social

.

de base há tempos e viu na cidade
a oportunidade de colocá-lo em

prática. Tendo o projeto em mãos,
Sperotto entrou em contato com

_

a

Marisol, que abraçou a causa, e o

vôlei passou a ser uma das modali
dades mais praticadas nas escolas.
Mais recentemente, em 2007, o Sesi
entrou na parceria pormeio no pro
jeto nacional "Atletas do Futuro". A
entidade viu no esporte todos os re
quisitos para incluir amodalidade.
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nas quatro linhas, a iniciativa já
projetou atletas de Iaraguá para
o Brasil: Junior, Alemão, Jairo e

Marcelo, só para ficar em quatro
.exemplos.

Entre as metas do vôlei jara
guaense para os próximos anos

está a solidificação do novo

nome da iniciativa: "Projeto
Evoluir". "Chegou o momento

de criar uma identidade. Acima
de tudo acreditamos no esporte
como ferramenta eficaz no pro
cesso educacional e de inclusão
social", destacou o coordenador
do vôlei, Benhur Sperotto, na re

vista Projeto Evoluir.
Além da firmação do nome,

um dos objetivos da ADV é cons
truir um Centro de Treinamento.
A intenção é tornar a cidade uma
referência na modalidade com

estrutura para receber seleções
. estaduais. "Com o Centro de Trei
namentos vamos ter a oportuni
dade de crescer e trazer a nata do
vôlei para treinar aqui", revelou
à publicação. O CT abrigará três

quadras e alojamento. Atual
mente, a proposta se encontra no

Ministério dos Esportes. Vôlei tem um projeto no Ministério do Esporte para a construção de (T com três quadras e alojamento

OBJETIVO DOS ATLETAS É UM LUGAR NA SELEÇÃO BRASILEIRA

Talentos
revelados
ao Brasil

SOCIAL

Uma década formando·cidadãos
Projeto do vôlei em Iaraguá do Sul comemora dez anos pensando no futuro e no nome

,

Quando você pensa em organização no

esporte qualmodalidade lhe vem à cabeça?
Sem dúvida, entre as opções, o vôlei ocupa
lugar de destaque. E é essa organização que
faz brilhar os olhos dos talentos revelados

por Jaraguá do Sul namodalidade.
Júnior, jogador que veio da Bahia para

treinar na cidade, foi campeão mundial ju
venil e hoje atua no vôlei argentino. "Nada
se pode comparar a defender a seleção
adulta. O meu sonho desde que comecei a

jogar é defender o meu país", confessou.
Outro que sonha em vestir a camisa ama

retinha é Alemão. O jogador está no Santo
André e mira urna vaga na seleção. "É difícil,
acabaram de fazer uma renovação no time,
mas sempre há esperança", admitiu.

Marcelo também está no grupo de notá
veis do vôlei jaraguaense. Hoje em Londrina,
no Paraná, o jogador atribui ao polo de vôlei
todo o seu sucesso. "Mas vou com calma. Dis

putar a Superliga já é uma expectativa'. No
VôleiFuturo estáoutrapromessa. Jairo saiu de

Jaraguá do Sul em 2008 e voltou como cam

peãomundial pela seleção li !!Íl� * ��i I

PIERO RAGAZZI

Jairo saiu de Jaraguá e voltou campeão
I lmdial ju tin" . 'm a seleção brasileira

Principais
títulos do vôlei
nesses dez anos
• 2001- Vice-campeã da

Taça Paraná (M)
.• 2003 - Campeão Estadual

Pré-Mirim (M)
• Campeão Estadual Mirim (M)
• 2004 - Vice-campeão
Estadual Infanto-Juvenil (M)

• 2005 - Campeão Copa Joinville
Pré-Mirim (M)

• Vice-campeão Copa Brasil
Mirim (M)

• Vice-campeão Taça Paraná
Mirim (M)

• 2006 - Campeão Estadual
Infantil (M)

• 2007 - Vice-campeão Olesc (M)
• Vice-campeão Joguinhos (M)
• Vice-campeão Estadual
Infantil (M)

• 2008 - Campeão Estadual
Infantil (M)

• Campeão Série Prata
Masculina da Copa Joinville (M)

• 2009 - Terceiro lugar no
Estadual Infanto (M)

• 2010 - Campeão
Joguinhos (M)

.' Vice-campeão Olesc (M)
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Enquanto Santos,
. Palmeiras, Botafogo,
Fluminense, Bahia e

Cruzeiro ganharam títulos
com a decisão da CBF de
reconhecer a Taça Brasil e
do Torneio Roberto Gomes
Pedrosa como conquistas
nacionais, o Flamengo
ficou no prejuízo.

Durante
cerimônia ontem

no Rio de Janeiro, a en

tidade apresentou um

parecer jurídico que a

impede de reconhecer o título
de 1987 do Rubro-Negro.

t'A ideia era reconhecer dois clu
bes campeões em 1987, o Flamen
go e o Sport. Mas há uma decisão
na Justiça que impede a CBF de fa
zer isso. O presidente (Ricardo Tei
xeira) poderia até ser preso se fi
zesse isso. Então o Flamengo para
a CBF tem cinco títulos nacionais",
explicou o diretor de comunicação
da entidade, Rodrigo Paiva.

O parecer jurídico da CBF
cita uma ação que tramitou e

foi julgada na 1 Da Vara Federal
de Pernambuco, sendo prolata
da em 2 de maio de 1994.

Durante a cerimônia, nada foi
comentado sobre o assunto. De

pois da solenidade, Ricardo Tei
xeira, disse que seria impossível

De um lado, interlocutores do
Grêmio dizem que falta apenas a

liberação do Milan para a confir

mação da contratação do atacante

Ronaldinho Gaúcho. O jogador tem
contrato com os italianos até o final
do primeiro semestre de 2011, mas
a saída pode ser antecipada porque
em janeiro ele teria condições de
assinar um pré-contrato com qual
quer interessado. Entre o tricolor,
clube que revelou o craque, eRonal
dinho estaria tudo definido.

O Grêmio apresentou um

projeto de viabilização financei
ra a Assis, empresário e irmão
do camisa 80 do Milan. Com
a ajuda de parceiros, o clube

pretende bancar o alto salário,
sem comprometer as próprias
fínanças.Tstarnos muito próxi
mos desse acerto, mas ele ainda
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Pivô de toda a confusão, o des
tino da "Taça das Bolinhas", troféu
criado pelaCaixaEconômica Fede
ral que seria entregue ao primeiro
pentacampeão brasileiro, segue
um mistério. A CBF já havia bati
do o martelo de que o troféu iria

para o São Paulo, mas acusou um
funcionário da Caixa de se recusar

a entregar o prêmio. t'A taça está
com a Caixa e não sabemosmuito",
disse Rodrigo Paiva, que também
acabou com qualquer possibilida
de de uma nova discussão sobre
o Santos - que com a unificação
dos títulos de 1959 a 1970 virou o

primeiro pentacampeão nacional
- pleitear a taça. t'A taça foi criada
para ser entregue ao primeiro pen-:
tacampeão depois de 1971": Ricardo Teixeira disse que poderia ser preso se reconhecesse título do Flamengo

reconhecer dois campeões em 87.
"Foi feita a consulta ao nosso

departamento jurídico, e existeuma
decisão transitada em julgado. Se
for descumprida, pode resultar até
em prisão. Se o Flamengo acha que
merece o título, tem de recorrer à

Justiça comum", afirmou o dirigente
em entrevista ao SporTv.

"
Se o Flamengo acha que
merece, temde recorrer

à Justiça comum.
RICARDO TEIXEIRA,
PRESIDENTE DA CDF

"

FOTOS DIVULGAÇÃO

DECISAO FORA DOS CAMPOS

Flamengo perde o título de 1987
Presidente da CBF diz que, se quiser, diretoria vai ter que brigar na Justiça comum

Grêmio aposta no sucesso da ne

gociação, o Flamengo opta pela dis
crição. Porém, a imprensa nacional
garante que Assis, irmão e empre
sário do jogador, prefere ver Ronal
dinho atuando pelo Flamengo.

O time rubro-negro entrou

com vontade na negociação, já
que conta com o apoio da empre
sa de marketing esportivo Traffic
e de sua patrocinadora, a Olym
pikus, para pagar um bom salário
ao jogador - cerca de R$ 1 milhão.
A boa relação entre a presidente
Patrícia Amorim e Assis também
favorece o clube carioca.

FLAMENGO E GRÊMIO CORREM PARA APRESENTAR 'REFORÇO

Equipes disputam Ronaldinho Gaúcho
não aconteceu. A negociação
será concluída apenas quando
assinarmos o contrato", expli
cou o vice-presidente do tricolor

gaúcho, RicardoVontobel.

"Estamos muito
pró_imos desse

acerto mas ele ainda
não aconteceu"
RICARDO vONt08EL

Os dirigentes -reuniram-se on

tem comPaulo Odone para definir
os últimos ajustes da contratação.
Enquanto isso, Assis viaja à Itália,
de onde pretende voltar com o

aval do Milan. Só então Ronal
dinho Gaúcho seria anunciado
como reforço tricolor para 2011.

Mas, enquanto a diretoria do

Volta ao Grêmio selaria
a paz entre o jogador e a

torcida, depois da polêmica
despedida do astro
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A presidente eleita, Dilma
Rousseff (PT), desistiu de
criar para o início de 2011,
o Ministério de Portos e

Aeroportos.
s relatos que chegaram à

presidente e que foram re

passados ao PSB, partido
.....que deve ficar com a pasta,
indicam grave risco de caos aéreo

já nos próximos dias de 2011 e que
essa situação deve se prolongar
durante o feriado de réveillon e

avançar até o final do verão.
Diante disso, Dilma e o PSB

consideraram melhor manter a

secretaria de Portos como fun
ciona hoje e deixar para criar um
ministério de Portos e Aeroportos

-

só depois de superada a crise que
se avizinha. O partido também
não quer tirar o prefeito de So
bral (CE), Leônidas Cristino, para
ocupar a cadeira de ministro no

dia Iode janeiro, quando se pre
vê que ocorrerá o ápice da crise.
Consultadas pelo Estado, fontes
de empresas do setor aéreo con-

r
firmam que o final de ano sera tu-

multuado nos aeroportos. Por en
quanto, não há previsão de greve
geral, com paralisação total no se- !I
toro Mas há expectativa de "tumul- I
tos, piquetes e muitos atrasos". Os II!!I",I.:,'

problemas já estão ocorrendo por ��
problemas meteorológicos e, por Itconta de ações corno "operação- r�
padrão" e "operação-tartaruga" I
pelos trabalhadores. I

A situação tende a se agra- I
varo Os aeronautas pedem re- "
ajuste de 15% e os aeroviários Isolicitam 13%, mas as empre-

I'sas ofereceram 6,58%, mas não
houve acordo em reunião nesta �I

terça-feira no Ministério Públi -

Ico do Trabalho. Os trabalhadores Ii�ameaçam entrar hoje em greve.
Outra fonte consultada destaca 11
também a responsabilidade das ,
companhias aéreas no problema, [I��citando a venda excessiva de pas- i
sagens pelas empresas, ou seja, 'Iil�a antiga prática do overbooking.
Ou seja, o-caos aéreo deste final de

Iano surge a partir de urna cornbi-
I i,nação de problemas, mas a visibi-
�

lidade das reclamações dos traba
lhadores do setor promete ocultar
a parcela de culpa das empresas
na criação desse novo quadro de
caOs. aéreo nacional. . .......•
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"
Entre 6,S80/0 e

1 SO/o, há espaço
para continuar a
negociação até

o dia 23.
OTÁVIO BRITO LOPES

'''''''11/1'''

Dilma adiaministério
prevendo caos aéreo
Informe diz que o País está na iminência de enfrentar uma crise "brutal" "

FOTOS DIVULGAÇÃO

Frente a ameaças de greve e paralisações, Dilma adia criação de ministério de Portos e Aeroportos até que a crise crescente do setor seja resolvida.

GOVERNO CONSIDERAQUE SINDICATOS fAZEM TERRORISMO

Sem acordo, setor aereopára hoje
Apósmais de trêshoras de reu

nião hoje no Ministério Público
do Trabalho (MPT), aeronautas

e aeroviários não chegaram a um

acordo para evitar a paralisação
do setor a partir de quinta-feira.
A situação já preocupa o gover
no, que considera que os sindi
calistas estão fazendo "terroris
mo" às vésperas do fim de ano e,

por isso, ameaça acionar a Jus
tiça e aplicar multas altíssimas. -

Os aeronautas exigem um rea

juste de 15% e os aeroviários, de
13%, mas a proposta apresenta
da pelos empresários é da cor

reção pelo Índice Nacional de

Preços ao Consumidor (INPC),
que é de 6,08%, mais meio ponto
porcentual de ganho real.

De acordo com o procurador- "É para a segurança da socie-

geral do Trabalho, Otavio Brito dade. Se não houver respeito à

Lopes, ainda há um distancia- greve, pode haver acidentes", res
mento muito grande entre os saltou o presidente do Sindicato
dois lados envolvidos na disputa: dos Aeronautas, Gelson Dagmar .

"Entre 6,.58%.' .e.15%,. há. .espaq:Q ... Iochcsarov ; _ •••• __ •• __ " __ •• _ �� • _. _. yi�j����� �� fim �.� _��.� .P!>��_� �_�� !!�����'��� p�� greve
..

para continuar a negociação até
o dia 23".

Segundo o procurador, as

empresas afirmaram que não há

mobilização suficiente dos tra

balhadores para o início da gre
ve, mas o MPT estará de plantão,
observando o movimento para
"garantir o atendimento das ne
cessidades básicas e essenciais
da população, que envolvem o

direito à saúde, segurança e vida".
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CAOS AÉREO

Neve atrasamais vôos naEuropa
Fortes nevascas atingiram os aeroportos Charles de Gaulle e Orly no domingo e na segunda
25% dos voos no

Aeroporto Charles de
Gaulle, em Paris, devem
ser cancelados hoje,
devido a uma nevasca que
atinge parte da Europa. ,

OS
cancelamentos no Char-

o les de Gaulle, principal
aeroporto francês, come

çaram às 18h (de Paris,
15h de Brasília) de quarta-feira,
de acordo com a autoridade de

aviação civil da França, a DGAC..
Um porta-voz da entidade dis
se que o Aeroporto de Orly não
é tão movimentado e tem maior

capacidade de lidar com a neve.

Na terça-feira, o Aeroporto de

Heathrow, perto de Londres, can
celou mais de 700 pousos e deco

lagens, também pelos problemas
causados pela neve. Geralmente,
em um dia movimentado ocor

rem nesse aeroporto 1.300 pousos
e decolagens. Em comunicado, o

aeroporto informou que deve ope-

Tiguan
É outra categoria.

f R
..

··.· ...
·

.�
I '� .••.•

rar comum terço de sua capacida
de até as 6h (hora local) de hoje.
A operadora do Aeroporto de

Frankfurt, Fraport, informou nes

ta quarta-feira que cancelou 68

voos, dos 1.360 pousos e decola

gens marcados. Um porta-voz da

empresa afirmou que isso ocorreu
em parte pelos cancelamentos do
dia anterior, e também 'pois alguns
dos destinos dos voos não esta

vam operando com 100% de sua

capacidade.

Na terça-feira, o
Aeroporto de Heathrow,

perto de Londres,
cancelou mais de 700
pousos e decolagens.

o porta-voz disse que a Fra

port estava bem preparada para o

inverno, mas os atrasos por causa
da neve não podem ser evitados

pois os pousos e decolagens com
menor visibilidade exigem maio
res distâncias de segurança do que
em condições normais.

· Motor 2.0 turbo 200cv
· Transmissão automática de 6 velocidades Tiptronic
· Rodas de liga-leve aro 17'1
· ABS Plus/ASR/ESP
· 6 air bags
· Ar condicionado Climatronic com controle
individual de temperatura para motorista
e passageiro dianteiro

· Freio de estacionamento eletrônico c

om função auto-hold
· Rock de teto
· Sensor de estacionamento

Permanente

•

DIVULGA�O

Nevascas bloqueiam aeroportos europeus desde terça feira. Pouco afetada, Frankfurt manteve atividades.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

..
l!í ...

..
.
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Natal e ano novo atrás das grades
Decreto do Indulto de Natal não foi assinado; só podem ir os que têm direito à saída temporária

e também o bom comporta
mento. "Essas pessoas podem
pedir a saída a cada 45 dias, fi
cam uma semana fora e depois
tem que voltar. Eles podem
sair no máximo cinco vezes no

ano", explica.
Segundo o supervisor, mui

tos presos reservam as datas
comemorativas do fim de ano

para usar uma saída tempo
rária. ((A maioria pede nessa

época, para poder pelo menos

passar com a família o natal
ou ano novo. É uma escolha
bastante comum", afirma. Ele
também informa que é impos
sível calcular quantos presos
teriam o direito ao Indulto de
Natal sem o decreto. "Posso di
zer que é um número pequeno,
pois amaioria das pessoas que
está presa aqui é por causa de
tráfico e esses não podem sair.

Para Sidnei, o índice de

presos que ganham o direi
to de sair do presídio e não

voltam é muito baixo. "Para
se ter uma ideia, no ano pas
sado foram 40 detentos com

saídas temporárias e apenas
três não retornaram. É uma

porcentagem muito peque-'
na". Quando o detento não

volta para a cela, ele é consi
derado foragido e perde todos
os benefícios do regime semi
aberto.

Os detentos que teriam
direito a ir para casa no

natal ou no ano novo

terão que passar as
datas comemorativas
atrás das grades.

"
A maioria pede nessa

época, para poder
pelo menos passar
com a família o natal
ou ano novo. É uma
escolha comum.

SIDNEI ANDRETTA

Isso
porque o presidente

Luís Inácio Lula da Silva
ainda não assinou o de
creto que concede o In

dulto de Natal aos presos. E

mesmo que ele seja assinado
antes da data, os detentos não
poderão sair, porque cabe às
varas de Execução Criminal
nos estados definir quem terá
direito ao benefício. E como

os Fóruns de Santa Catarina

já entraram em férias, eles só
terão a resposta em janeiro,
após o recesso.

Apesar disso, 47 dos 327 de
tentos do Presídio Regional de
Iaraguá do Sul devem sair en
tre os dias 15 de dezembro e 15

de janeiro. Esses presos pode
rão ficar nas ruas durante sete

dias, graças à chamada saída

temporária, direito de presidi
ários no regime semi-aberto.
De acordo com o supervisor de
segurança do presídio, Sidnei
Andretta, tem direito à saída

temporária aqueles já cumpri
ram mais da metade da pena

"

Uso de tornozeleiras
está descartado
Alguns estados, como São

Paulo e Rio de Janeiro, já estão

usando as tornozeleiras eletrôni
cas nos presos que vão sair para
passar uma semana com a famí
lia. Esse equipamento é usado

para monitorar os detentos atra
vés de um GPS. Em Iaraguá do
Sul o equipamento já foi testado
pela Secretaria de Segurança do

Estado, mas somente na fase de
teste. Foram dez presos que fi
caram cerca de um mês com o

aparelho. Mas na saída de fim de
ano nenhum deve usar a torno

zeleira.

Presídio tem 327 detentos
e nenhum vai receber o
Indulto de Natal

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 res

ponsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto
neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis,
a contar desta publicação, sendo facultado o direito à susta

ção judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos
da sua recusa, dentro do prazo legal.

CENTRO DE ID Espécie: DMI - W Titulo: 40325-A - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 10/12/2010 �,nAR�A DA PENHA,

Homem vai preso após agredir mulherApontamento: 165401/2010 Sacado: MASSA FACIL COM.E
FAB. DE PROD Endereço: LEOPOLD'ü MANNKE 230 - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DALL
AGNOL LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 90564/75
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.064,25 - Vencimento:
02/12/2010

Um homem de 33 anos foi preso acusado de agredir fisicamen
te uma mulher de 31 anos na tarde de terça-feira. A vítima entrou

em contato com a Polícia Militar informando que o agressor tentou

estrangulá-la e depois a ameaçou. Apesar de não ter nenhuma lesão

aparente, o homem foi preso por se enquadrar na Lei Maria da Penha.
FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 165337/2010 Sacado: ODIRLEI NOGUEIRA
DlAS Endereço: RUA ERICH ABEN 420 - JARAGUA DO SUL -

CEP: 89252-390 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: -

Espécie: DMI - W Titulo: 255366-1 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 140,00 - Vencimento: 08/12/2010

Apontamento: 165345/2010 Sacado: BARBOSA E OLIVEIRA

CONFECCOES LTDA Endereço: AV OLEGARIO MACIEL 45 -

VILA LALAU - Iaragua do Sul-SC - CEP: 89256-901Credor: MA
RISOL INDUSTRlA DO VESTUARIO LTDA Portador: - Espécie:
DMI - W Titulo: 0405663202 - Motivo: falta de pagamento Va

lor: R$ 868,00 - Vencimento: 09/12/2010 Apontamento: 165409/2010 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI
ME Endereço: AV.GETULIOVARGAS, 268 SALA215 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: FRICASA ALIMENTOS
SA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 175.758-01 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 448,34 - Vencimento: 02 112 I 20 10

IRBESPONSABll�DADE

Adolescente causa
acidente com carro

Apontamento: 165426/2010 Sacado: CRISTAL TUR. E TRANSP.
LTDA Endereço: RUA ADOLF PUTTJER, 199 - JARAGUA DO
SUL - CEP: Credor: VIDROBUS VIDROS PARA ONIBUS LTDA

Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 45261 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 590,00 - Vencimento: 14/12/2010 Apontamento: 165339/2010 Sacado: SALETE DOS SANTOS
SCHNICZ Endereço: PAULO KRAEMER, 135 APTO 02 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-520 Çredor: CLEBER HERNACKI -ME
Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 6419 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 208,33 - Vencimento: 10/12/2010

Um menor de 15 anos causou um acidente por volta das 21 horas
de terça-feira naVila Rau. O garoto estava dirigindo, sem permissão,
um Ford Versalles quando atropelou um senhor de 47 anos, que se

guia de bicicleta. A vítima não quis ser conduzida ao Pronto Socorro,
pois teve apenas ferimentos superficiais. O menor foi encaminhado

para a Delegacia. O pai do garoto teve a sua Carteira de Habilitação
recolhida e foi autuado. O veículo não foi recolhido, pois o acidente
ocorreu a poucos metros da residência do infrator, e quando a PM

chegou ao local o carro já estava na garagem da casa.

-- Apontamento: 165373/2010Sacado: JOSUE CEREBlAS NE

CKEL DA SILVA Endereço: HERBERT BAUMANN CASA 322
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-810 Credor: UNlAO DE

BANCOS BRASILEIROS SA Portador: CENTRO DE FORMACAO
DE CONDUTOR Espécie: DMI - W Titulo: 20023 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 155,00 - Vencimento: 10/12/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Pro
testo foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
23/12/2010.

Iaraguá do Sul (SC), 23 de dezembro de 2010.Apontamento: 165378/2010 Sacado: MARCOS MARX MILL

NITZ Endereço: RUA LENO NICOLUZZI SERVIDAO, 152 NR

48 - Iaragua do Sul-SC - CEP: 89254-620 Credor: BOOZ SER

VICOS EMPRESARlAIS LTDA ME Portador: COMMUNICARE
Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 8
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