
2010 revisitado
em notícias
Polêmicas, acidentes,
fenômenos climáticos,
eventos, conquistas e

despedidas. O Correio
do Povo preparou uma

edição especial com um

balanço do que foi notícia
em 2010, na região e no

país. O ano de Copa do
Mundo, eleições estaduais
e federais, foi pródigo em

fatos históricos e deixará
saudades. Reviva algumas
das emoções deste ano na

Retrospectiva 2010 de O
Correio do Povo.

Acidentes batem
recorde no ano
Segundo os Bombeiros
Voluntários, mais de 2,5
mil ocorrências de trânsito
foram registradas em
Jaraguá do Sul este ano.
Desse total, 65% envolvem
motocicletas. Página 15
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2 História

A
preocupação com a

preservação de nossas

florestas já era cons

tante. Em setembro de
1925, o jornal publicava uma

matéria do jornal Estado . do
Paraná onde pediam. que me

didas fossem tomadas no que
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Silvia Kita

sinamentos dos que nossos an

tepassados se fossem aplicados
hoje, com certeza teríamos um
mundo diferente, pelo menos
em se tratando da preserva
ção do meio ambiente, que por
conseqüência tem a preserva
ção da vida sobre a terra.

Preservando nossas florestas
diz respeito à legislação para
que, aonde fosse abatida uma

árvore, outra fosse plantada
em seu lugar. Dizia o artigo:
"Não levemos o nosso egoísmo
ao ponto de só pensarmos no

presente, sem o menor respeito
aos interesses e o bem estar das

6apola Santa 'EmiUa
Em abril de 1909 César

Pereira de Souza, advogado
e 'um dos proprietários

ii

da
Colônia Iaraguã, posterior
mente vendida para Ângelo

. �iazer(;l, escreve ao Bispo de
Joinville, e, como membro da
comissão para construção de
uma igreja para o distrito de

Iaraguá, comenta que deve
riam buscar os recursos de
fora da comunidade e poste
riormente os colonos somen
te teriam que custear a ma

nutenção da igreja. Contatou
com sua mãe Sra. Emilia Pe
reira de Souza, que fez uma

doação inicial de 1.000$000
de réis .. Em 1911, entrega
planta da igreja encaminhada
pOf1d;,·EmHi,apanraprovação:··
Comenta que Padre Ernesto

.r

Schultz já . havia .. angâriaãb
600$000 réis-Muíto mais teve

�
, t:, ,'" o,> "

,
:h,',"

que ser doado até a constru-

ção estar completa. A Capela
Santa Emilia teve sua cons

trução iniciada em 1913 e foi

inaugurada em 3 de janeiro
de 19� 7. Frei Aurélio Stulzer
no Primeiro Livro do Jaraguá
publicava, em 1975, todas as

correspondências referente a

construção da Igreja Católica
doDistrito de Jaraguá.

Por decreto do Bispo de

Florianópolis, Dom João
Becker, criou a Paróquia de

Iaraguá, desmembrada de
Ioinville, com a denomina
ção de Santa Emília. Neste
decreto, de trinta e um de

julho de' 1912, fbramântlica
dos os limites da Paróquia.�;': , 11fi' ,;��" ,;1, I

j�,\....,• 'ii;\
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Capela Santa Emília

gerações que se sucederem. As
florestas do universo não valem
somente pela sua expressão
econômica ... Elas representam
um benefício ainda maior, por
que em lugar de serem úteis a

determinadas pessoas, são um

grande bem para as popula-

ções. É que elas influem gran
demente no clima. A devasta
ção das florestas importam,
como se sabem, em fenômenos
que a todos nós prejudicam."

A preocupação agora é ainda
maior, diante de tanta devasta
ção já ocorrida. Muitos dos en-

Hans Gerhard Mayer (1970), Eugê
nio Strebe (1973). Em 1977, temos
a data de Iode janeiro como Posse
do Prefeito, mas em 1983, Durval
Vasel foi empossado em Iode fe
vereiro. Desde 1989, com a posse'
de Ivo konel, temos a data oficial de
posse fixada em Iode janeiro.

Igreja N. Sra.
do Rosário

Padre Pedro Franken fez em

1918 o seguinte registro:
"Certifico que hoje, aos 15

de agosto de 1918, e com licença
dada e passada na Câmara Eccle
siastica no dia 12 de Maio deste
anno observadas as prescripções
indicadas na Provisão da licença e

as do Ritual Romano, eu, Padre Pe
dro Franken, Administrador da Pa
rochia de Santa Emilia do Iaraguá,
benzí solenemente a nova Capella,
eregida em honra a N.Sra. Do Ro
sário, no lugar Ribeirão Cavallo,
desta mesma parochia. Iaraguá,
aos 15 de agosto de 1918."

Posse dos' eleitos
Nos últimos anos, a posse dos

presidentes, senadores, governa
dores, deputados, prefeitos e ve

readores tem sido no dia primeiro
de janeiro. Mas nem sempre foi
assim. Durante a década de 30, 40,
como os prefeitos eram nomea

dos, sua posse se dava tão logo era

publicada a nomeação.
O primeiro prefeito eleito, Wal

demar Grubba, foi empossado em
12 de dezembro de 1947. Na data
de 31 de janeiro foram empossa
dos: ArturMuller (1951),Waldemar
Grubba (1956), Roland Harold Dor
busch (1961), Victor Bauer (1966),

A primeira sede, utilizada até o
início da década de 1950.

Novamente o hospitàl
para Jaraguá do Sul

;
. ,i

�cassuli
www.cassuü.advbr

us direitos, a
'gó6íOS jurfdic
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EDITORIAL

O fim de uma era

Este
31 de dezembro de 2010 não

marca apenas o encerramento

de mais um ano. Vai além. Fin-

•
do o dia, entram para a história

os 25 anos de democracia mais plena
do período republicano, desde os clau
dicantes e nada saudosos tempos de

José Sarney, passando pelo desastre
Fernando Collor e o mandato-tampão
de Itamar Franco, a consolidação sob
FHC e a expansão da era Lula. Expan
são política, econômica e social, mas
também ideológica (no pior sentido do
termo) e da luta de classes, incentivada
pelo líder petista.

Lula termina o governo com uma

aprovação pessoal recorde de 87%.
Promoveu mudanças importantes,
como a distribuição de renda, ainda
que com ressalvas; projetou mundial
mente o Brasil, embora muitas posi-

ções internacionais mereçam censura,

como a aproximação com o Irã; am

pliou o acesso e o número de vagas
nas universidades públicas e espa-
1hou escolas técnicas federais pelo
país. Avanços, sem dúvida. Mas ou
tra marca indiscutível é que nunca

antes da história deste país um pre
sidente e um governo fizeram tan

ta propaganda de si rriesmos. Esta

estratégia, aliada _ao magnetismo
pessoal de Lula e aos acertos de seu

governo, diluíram escândalos de cor

rupção, manipulação e violação de
dados sigilosos e as reformas estrutu
rais e administrativas que continuam
no campo das promessas. Ainda bem

que Dilma não é Lula. Mas tem pela
frente a dura missão de iniciar um
novo ciclo na história brasileira. Me
nos personalista. Mais profissional.

CHARGE-RITROSPEcnVA

BR 280 ...
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ESPECIAL FIM DE ANO

Feliz exorcismo!
--.odos os anos fazemos asmesmas promes

sas, os mesmos brindes, e é este o lado
divertido da vida: poder repetir os erros,
os mesmos erros, pois somos humarios, e

nãomáquinas. Eu.encaro cada início de ano como
um texto, sim, como um texto. Pois quando você
começa a escrever um conto ou romance, você
acha que sabe onde quer chegar, planeja o futu
ro dos seus personagens ... Os capítulos... Tudo!
Mas logo as coisas seguem outros caminhos,
o personagem que era secundário parece ter

"mais vida" e vai conquistando espaço, as situa

ções que você imaginou semostram banais, e.os
textos vão "se reescrevendo". Na vida também é

assim, por mais que você tente esquematizar ou
planejar, as situações sempre acabam fugindo
do seu controle. É como diz o escritor israelen
seAmós Oz no seu livro "Conhecer umamulher":
"Todas as pessoas, todos os atos, os atos de paixão
e ambição, as fraudes, a sedução, acúmulo, eva
são, os atos de malícia e de fracasso, a competição
e adulação e a generosidade, os atos destinados a
impressionar, a despertar a atenção, para serem

gravados na história da família, ou do grupo ou do
povo ou da humanidade, os atos insignificantes
e os atos generosos, os calculados e os incontro

láveis, os màldosos; quase todos levam sempre a

um ponto onde não se pretendia chegar."
E o mais engraçado é que todos nós sempre

prometemos que vamos mudar nosso rumo,
nossas atitudes, todos os anos, é sempre assim,
no final de ano queremos exorcizar o nosso lado

negro da força. "Como todos aqueles que sofrem
de uma inquietação crônica, um tipo de peste
dentro da alma, que os impede de serem felizes
ou simplesmente de desfrutar de uma tranquila
mediocridade, pensei um dia em exorcizar-me."
(Confissões de Ralfo, Sérgio Sant"anna).

Isso mesmo, como disse o Sant'anna,
sofremos de uma inquietação crônica,
principalmente nos finais e inícios de ano.

No início do ano somos 100% Gonzagui
nha: "Deixe a luz do sol brilhar no céu do
seu olhar!/Fé na vida/Fé no homem, fé no

que virá!/Nós podemos tudo, nós podemos
mais/ Vamos lá fazer o que será".

Mas quando chegamos lá pelo meio do ano,

já estamos cansados e mais para o Engenheiros
do Hawaii: "Ascensão e queda, são dois lados da
mesma moeda/ Tudo é igual quando se pensai
Em como tudo poderia ser/Há tão pouca dife

rença e há tanta coisa a fazer /Nossos sonhos são
os mesmos há muito tempo/Mas não há mais
muito tempo pra sonhar."

Mas é isso, a vida é uma roda-moinho, um cír

culo, cheio de ciclos, o começo é sempre o fim e

o fim é sempre o começo, por isso uso o começo
desta crônica justamanente para finalizá-la: todos
os anos fazemos as mesmos promessas, os mes-
-mos brindes, e é esse mesmo o lado divertido da
vida: poder repetir os erros, os mesmos erros, pois
somos humanos, e nãomáquinas.

Carlos HenriqueSchroeder, escritor e cronista

PONTO DE VISTA

o destino do lixo eletrônico gerado pelo consumo

O
desenvolvimento de no

vas tecnologias, o acesso a

bens de consumo por uma
maior parte da população

ou mesmo o crescimento popu
lacional resultam na geração de
um excedente cada vez maior de

produtos, subprodutos e resídu
os tecnológicos tidos como "lixo
eletrônico".

Tal classe de resíduos tem su

perado a capacidade de recicla

gem bem como a sua absorção
pela cadeia produtiva, isso sem

mencionar os seus riscos e im

pactos intrínsecos em função de
os resíduos tecnológicos possuí
rem grandes quantidades de me
tais pesados, o que pode repre
sentar grande ameaça ambiental
e.à.saúdedos seres humanos.

Ao ser descartado sem o de
vido cuidado, o lixo eletrônico

pode causar diversos danos ao

meio' ambiente (flora e fauna),
ao solo, aos lençóis freáticos, aos
corpos hídricos e ao ar, em fun

ção destes resíduos possuírem
em sua composição grandes con
centrações de mercúrio, cádmio,
berílio,chumbo e cromo (dentre
outros elementos nocivos) ..

,
Consequentemente, o cantata

humano com tais elementos pode
trazer inúmeros danos à saúde,
como, por exemplo, danos ao siste
ma nervoso e sanguíneo (chumbo),
danos cerebrais e ao fígado (mercú
rio), danos aos ossos, rins e pulmões

-

(cádmio), riscos de câncer no pul
mão (berilo), entre outros.

t

, Existe, sem dúvida, um grande [

interesse mundial pela preserva- te de sua estrutura reaproveita
ção ambiental e desenvolvimento da, como: Arte e inclusão social:

sustentável, entretanto a dificul- Pode-se fazer uso da tecnologia
dade enfrentada pelas autorida- para expressão e valorização da
des ambientais e empresas sobre cultura e costumes, adaptado a

as responsabilidades e destinos do qualquer contexto cultural. In-
.

lixo eletrônico, motiva a urgente clusão digital: através da utiliza
necessidade buscar soluções para ção e reaproveitamento de partes
este sério problema.

.

e peças usadas, pode-se promo
.

Atualmente, o destino ade- ver à democratização do acesso

quado previsto em lei para tais às Tecnologias da Informação e

resíduos são os aterros industriais, Comunicação Educacional: estes
entretanto existem experiências materiais podem ser utilizados
relacionadas ao aproveitamento como ferramentas para orienta

energético, bem como outras for- ção e construção da tecnologia
mas de processamento ,e destina- onde se exercitam diferentes ca

ção final do lixo eletrônico. nhecimentos multidisciplinares
Há também iniciativas so- incentivando e instigando alu

ciais, que podem ser um destino nos à busca pelo conhecimento

positivo para tais materiais que e tecnologia de forma integrada.
.eventualmente podem .t8r"pa,r-u ..... É .ímpcrtente.. portanto, re-

fletir que a situação do lixo ele
trônico no Brasil ainda' é uma

questão que necessita de muita

atenção no que tange à ques
tão legal, ambiental, fiscal bem
como a iniciativas públicas, em
presariais e especialmente da

população, principalmente no

que se diz respeito à prática de
atitudes sustentáveis para garan
tir o correto manejo, acesso a in

formação sobre seus resíduos, e

destinação adequada.
Em um planeta com recursos

naturais finitos e visível cresci
mento populacional, é essencial

que saibamos onde vai parar o

nosso lixo eletrônico, bem como

sermos responsáveis pelo seu fim.
Desta forma, estaremos prati

cando a sutentabilídade ... ,
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FOTOS DIVULGAÇÃ�

Além de filmar detalhes da cidade, equipe que produz o
documentário colhe depoimentos de populares, no Centro

políticos e candidatos. 2010 chegou.
E está até acabando. E eu fiquei pre
ocupado em não deixar isso passar
em branco. O que era a cidade e o

que é hoje? E agora? Esta é a per
gunta", explica o diretor.

SOBRE
O FILME

Nós ficamos observando a
éidade com uma câmera.

Tem um olhar da fotografia
voltado para o trânsito, as

tradições, as ruas e os bairros.
GILMAR MORETTI, DIRETOR DE CINEMA

Documentário resgata história e transformações de Jaraguá de 1991 a 2010
JARAGUÁ DO SUL

O que aconteceu na sua
vida nos últimos vinte
anos? Casou? Concluiu os
estudos? Teve filhos?

Para
qualquer pessoa, o de-

.

correr de duas décadas
representa muito tempo.
Para uma cidade, também.

Transformações ocorrem, paisa
gens se alteram e no caso de Jaraguá
do Sul, a população só aumenta. Por
outro lado, fica difícil com o passar
dos anos acompanhar o crescimen
to domunicípio e atender a todas as
demandas.

Este resgate da história de Ia
raguá do Sul e o retrato das trans
formações da cidade ao longo dos

{

últimos anos é um dos objetivos
I' do projeto "Jaraguá2010. E agora"?
O trabalho, que envolve pesquisa,
coleta de depoimentos junto à co
munidade e entrevistas com per
sonalidades do município, culmi
nará em um documentário, ainda
sem nome definido, dirigido pelo
jaraguaense GilmarMoretti.

As filmagens se iniciaram em

março deste ano, mas o projeto
é resultado de um trabalho an

tigo. Moretti conta que em 1991
um grupo de lideranças se reunia
para pensar Jaraguá do Sul para os

próximos 20 anos. "Na época, eu
era presidente da Associação Em
presarial de Jaraguá do Sul (Acijs)
e junto com as lideranças nós pen
sávamos a cidade e o que deveria
melhorar. Publicamos a Carta Ia
raguá. E este material serviu para

As filmagens para a realização
do documentário iniciaram em

março deste ano e contemplam
locais familiares aos jaraguaen
ses, porém sob ângulos diferentes.
"Nós ficamos observando a cidade
com uma câmera. Tem um olhar
da fotografia voltado para o trân
sito, as tradições, as ruas e os bair
ros'" revela Moretti. Ex-prefeitos
e autoridades do município tam-

'

bém contribuirão com relatos. Para Moretti, documentário irá revelar as transformações da cidade

População participa das gravações
Um sábado de sol. Movimentação intensa nas ruas. Câmeras, luzes e uma

equipe atenta à diversidade cultural da cidade. Assim foi dado o "pontapé inicial"
para o projeto, de acordo com Moretti. Cerca de 50 depoimentos foram colhidos
junto à população, no Centro da Cidade, em frente ao Museu Emílio da Silva, no
Centro, no último dia 18. Os participantes falaram de como vêem a cidade e o quepoderia melhorar no município.

< J

DE N
Trânsito é· uma das prioridades

Entre os assuntos abordados durante os depoimentos de populares e que serão
retratados no documentário, o trânsito tem figurado entre os mais comentados. ''A
grande maioria adotou Jaraguá para viver. E estão contentes com a cidade. Algu
mas coisas chamam atenção, o trânsito e a falta de praças, por exemplo, são as
suntos que sempre aparecem entre os entrevistados", adianta. Por outro lado, nos
depoimentos, a população tem elogiado as opções de trabalho e de lazer na cidade.
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Na Justiça
Evaldo "Pupo" Iunckes e seu grupo
político constituíram advogado e vão
entrar commandado de segurança
contra o resultado da eleição àMesa
Diretora naCâmara de Guaramirim.

Segundo Pupo, o processo teria ferido o
Artigo 61 da LeiOrgânica; pois precisaria
de seis (2/3) vereadores para ter
legitimidade. Osni "Dakína' Fortunato foi
eleito com cinco votos.Vai esquentar.

Sóprasaber
Por que não instituem
mandato de um ano

para os presidentes de
Câmaras deVereadores,
evitando assim a

costurae posterior
quebra de acordos
salomônicos?

Retrospectiva (1)
o ano se encerra com sensação de vitória elevada à quarta potência
para alguns políticos, notadamente o "quarteto fantástico" da
majoritária estadual: Raimundo Colombo, que praticamente repetiu a

histórica votação de 2006 quando elegeu-se senador; Eduardo Pinho
Moreira, especialista em manter-se no centro do podermesmo sem

ter votos; Luiz Henrique, que dispensa comentários; e Paulo Bauer,
que tinha uma eleição complicada para deputado federal e acabou
elegendo-se senador com uma votação invejáveL
Deputados reeleitos, como Paulo Bornhausen, e eleitos, como Jorginho
Mello 'e Marco Tebaldi também surfam onda positiva na esfera política.

eCII''IlG (2)
}jlm� U'ãS; comeDiárioBerger, prestes a ser
dego&a.do PIí'�O STFpor í€Ttr a legislaçãono caso do

prreieito itinerante;; Leonel,Pavan, que sai de cena e: deixa o

grnremo alardeando obras JJJr3S teme-se qu�' suaherança
t'iramn\ém se:jaUDl rOifnbo no caixa; e IcleU Salvatti eAngeJa
}\min, deífifotadas em outubro. Para .IdeU� ainda restou a

t.:onsoJr2�çãn chamada Jf\IUnistédo daPesca.

Retrospectiva (3)
Na região, pontos para Carlos Chiodini, que assegurou uma cadeira na
Alesc, Dieter Janssen e Jean Leutprecht, com expressivas votações para
deputado estadual e federal, respectivamente, e a prefeita Cecília Konell
que, após um ano turbulento, começa 2011 commaioria na Câmara, o
secretariado azeitado e de bem com a imprensa. Em baixa, Ivo Konell e
Cacá Pavanello, de quem se esperava mais no resultado final das urnas.

Força
A informação de que o

secretário CésarGrubba vai
manter o delegado Uriel
Ribeiro tomo o regional
de Iaraguãsuscíta uma
questão: e o DEM, vai
aceitar ou está sem força
para nomear outro policial?

Tire dúvidas
Você sabe como descobrir se
um loteamento é irregular ou
clandestino antes de comprar um
terreno? E quais são os critérios
mínimos para a aprovação de um
loteamento?A terceira edição do
programaAlcance, que já está no
ar no canal doMinistério Público
de Santa Catarina (MPSC) no
YouTube, orienta o cidadão
sobre essas e outras dúvidas
mais frequentes. Os loteamentos
irregulares e o crescimento
desordenado são problemas
comuns nosmunicípios
catarinenses e alvo da atuação
do Promotor de Justiça em duas
áreas, principalmente: a defesa
dos direitos do consumidor e o
ordenamento urbanístico.

r

AROUIVO OCP
Ilml�lnllmlmIiJllIIIHI,'IHID/llmIIPlnmlllmIIIIIIIIIUUiIIII1liJ11lmliU/lnlllllllmmIJIlijllllllllHillmllJllliJUllUlflllwmWIPlllI11lllllfllllll/lllmiTlII11mllllllllllfllllJlBUlml/l

Alinados
Observação mais aprofundada revela o seguinte emGuaramirim: Nilson Bylaardt consolidou a

maioria na Câmara, mas já vinha contando com o apoio de Osni Dakina e Jorge Feldmann, novo e

atual presidentes da Casa. Tanto que Feldmann ficou na mesa governista. Resta saber como vão agir as
cúpulas do DEM e do PP daqui em diante.
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Movimento e radares nas BRs
PRF,prevê o dobro de fluxo de veículos nas rodovias BRs 101 e 280 para hoje e dia 2

JARAGUÁ DO SUL

o feriado de Ano Novo
deve provocar o dobro de
movimento nas rodovias
federais da região.

om a Operação Fim de

Ano, a Polícia Rodoviária
Federal estima fluxo de

...... 60 mil veículos na BR-101
e 20 mil na BR-280 em direção
para as praias do Paraná e do
Litoral Norte de Santa Catarina.
A previsão é para hoje e 2 de ja
neiro. Nesses dias, a PRF reforça
o trabalho quanto à segurança
no trânsito e fica de olho em em

briaguês, ultrapassagem e alta
velocidade - consideradas as

principais causas de acidentes.
A Operação Fim de Ano da

PRF acontece em todas as rodo
vias federais do País e permanece
ativa até o retorno de boa parte
dos motoristas, no domingo. O
Chefe de Operações da PRF de
Joinville, Simão Edson da Cunha,
afirma que barreiras policiais es-

tarão nas rodovias para orientar
e fiscalizar, além dos, radares por
táteis fotográficos serem usados
com o intuito de conter os exces
sos de velocidade.

"Em 2009, nesse mesmo perí
odo, aconteceram 16 acidentes,
109 vítimas com ferimentos le
ves e graves e duas vítimas fatais.
Até agora, a PRF registrou duas
vítimas fatais, antes de terminar
a operação". Cunha ainda alerta:
"Na Operação de Natal, os rada
res registraram mais de 4,3 mil
veículos ultrapassando a veloci
dade permitida".

Os possíveis pontos de con

gestionamentos estão centrados
entre os municípios de Guarami
rim eAraquari, naBR-280,- saída
para as praias de São Francisco
do Sul e Barra do Sul. Na BR-101,
o trânsito deve ser mais inten
so no sentido para Barra Velha,
Piçarras e. Florianópolis. Quem
pega a estrada para Itapoá e a o

Litoral do Paraná também pode
encontrar o tráfego lento. O aler
ta vale para hoje e para o retorno

no dia 2 de janeiro. PRF reforça trabalho de fiscalização e orientação às margens das rodovias federais até domingo

PREVISÃO DO TEMPO
,fi'
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Sol forte e poucas
nuvens garantem o

calor no ano novo.

Chuvas fracas e

sensação abafada
em parte do litoral.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 21°C
MÁX: 31°C

SÁBADO
MíN: 21°C
MÁX: 31°C

DOMINGO

MíN: 22°C
MÁX: 32°C

SEGUNDA
MíN: 21°C
MÁX: 31°C
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Até Sábado, mares
permanecem calmos

O tempo no literal catarinense
deve ser tranquilo durante o Ré-

. veillon. Tendência para a virada do
ano é de mares calmos, com leves
chuvas no inicio e no fim do dia.
Porém, de domingo em diante, a

previsão é demares agitados.
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Risco elevado exige
cuidado especial
As chances de incêndio conti

nuam aumentando ao redor do es

tado. Com as festas de fim de ano,
convém muito cuidado com fogos
de artifício. Como de costume, con
vémmirar os foguetes para longe de
construções e zonas residenciais.
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Mercado R ional

Lourival Karsten

• 1978 - Foi o dia escolhido
para a criação do Hotel Nela,
que átende há 32 anos sua

, client�la num nonto privil�
giado da Av. Mal. Decdoro:

.

LOTERIA

22 - 52 - 57 - 59 - 72

02 - 08 - 15 - 25 - 34 - 45

10 - 21 - 22 - 23 - 26
27 - 31 - 33 - 46 M 47
48 - 56 - 57 - 64 - 70
73 - 84 - 87 - 94 - 98

Imóveis
Podemos medir o dina

mismo de uma cidade pela
quantidade de telhados no

vos e, em todo o país, mas
principalmente em nossa

cidade e região é fácil perder
a conta de quantos telhados
novos se vê em um simples
passeio pelas proximidades
de casa. O setor está muito
valorizado e existe o temor

de que possa "virar", pois
não são poucas as pessoas
que compram imóveis como

investimento, esperando
poder vendê-lo com grande
lucro pouco tempo depois.

Produtos
importados

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se
NORMA KATH LEMKE, Oficiala Substituta do Registro
de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna

público pelo presente edital, que TERRA NOVA IMÓVEIS
LTDA, empresa de capital privado, inscrita no eNPJ sob o

n 01.142.277/0001-11, com sede na Rua 25 de Julho n

1400, Bairro Vila Nova, nesta cidade, requer com base no

art. 18 da Lei n 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO
denominado PAINEIRAS (1 etapa), situado na Rua 918 -

José Martins, Bairro Três Rios do Norte, perímetro urbano
de Jaraguá do Sul/Se, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme

t1lÊs RIO Decretos n s 7.461/2010, expedido em 27.09.2010 e
_.....IIOIIo DO_NO_RT....E 7.667/2010 expedido em 16.12.2010, assinado como re-

sponsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, eREA n 36872-
9, ART n 3860311-1. O loteamento é de caráter residencial, possui área total de
467.493,18 m2, sendo constituído de 122 (cento e vinte e dois) lotes comercial
izáveis, A.U.P.E., área verde, sistema viário e remanescentes.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da
ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/Se.

JARAGuÁ D o SUL, 22 DE DEZEMBRO'DE 2010.
NORMA KATH L,EMKE - OFlelALA SUBSTITUTA

Embora os produtos de bai
xa qualidade sempre estivessem

chegando ao nosso mercado e

ficando ao alcance dos menos

abonados, agora temos uma ver
dadeira invasão de produtos vin
dos dos mais diversos países.

Embora para a indústria cada

produto importado seja uma

oportunidade perdida para gerar
faturamento e empregos, o fato
é que o consumidor e o lojista
estão muito satisfeitos e até os

'prestadores de serviço, pois com
a multiplicação de opções de
marcas e procedências aumenta
ram as oportunidades de instala

ção e conserto dos mesmos.
.

Mercosul
Embora esta união esteja totalmente esfarrapada em função da falta

de uma melhor articulação, o fato é que os países da América Latina -

especialmente os do sul do continente estão sendomuito beneficiados.Inflação
Embora não possamos dizer que a inflação foi uma ma

ravilha, o fato é que houve um pressão muito grande, devido
ao aumento nos preços das commoditíes que estão com uma

demanda grande no exterior - e também internamente ,- que
só não foi maior por causa da entrada de produtos importados
mais baratos que contrabalançaramparcialmente esta pressão.

INDICADORES

Turismo 29.DEZEMBHO.201D

29.DEZEMBRO.2D10
Para quem se acostumou com

os "hermanos" tomando de assalto
as nossas praias fica agora a opção
de invadirmos o inverno deles.
Claro que podemos também inco
modá-los o restante do ano. Esta é

bio favorável nos oferece e, além
disto temos a opção do turismo in
terno que ficou um pouco melhor
com a diminuição na "exploração".
Além disto, também se torna mais
viável o sonho de conhecer outros

2,2126
·'!!iiIiJiiilJi!PI/.WJii;i;I,lfIiIIijifl#iif!iiir,,"i[iliil!iiiiiJl!iiiílit_!ii!iI/lifiiIIIi!!i!lRii/liiil/Pllil!ilJifdllRiHJillmIi!flJllUliI/I{I!iiI!illii!liilIJHlili,�liJiNíiiiIii�ffflj;fjiHl!I1lllmH/lii!lffllii/BiiiíiJiiliI!/iiii!.jjiiil!i{'IiliiiIlI/iiUliiiii/liiiliN!l!lf!fljiH{lllP.l!iliii/Jilfjjjjjiiil/!iliJiJi/ij!liililiíll/Jllt/l/1IiI/!i!i/iPillill/HI!;lJlIlfPI!I!#/lI/OI'll#!;lImI.1!IIHilIJIfflIiJ/
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RÉVElllO
,

E dia de daradeus a 2010
e boas vindas ao ano novo
Cidades preparam programações especiais parafestejar a virada de ano

Shows, fogos de .artifício e

baladas. Opções não faltam
para as cerca de um milhão
de pessoas, entre caterlnenses
e turistas, que escolheram
o Estado para passar'
a virada de ano.

Olitoral
deve ser o principal destino

de quem procura por festas de
,

Ano-novo.' Somente em Balneá-

.

fio Camboriú, 600mil pessoas são
aguardadas para o espetáculo'da quei �
ma de 15 toneladas de fogos de artifício,
que acontece na Praia Central. Na Capi
tal, Florianópolis, um público de 300mil
visitantes deve acompanhar o showpiro
técnico que terá duração de 18 minutos,
naAvenida Beira - Mar Norte.

Mas não é preciso ir longe em busca de
diversão. Em BarraVelha, um dos balneá
rios mais próximos dos jaraguaenses, a
festa promete surpreender: duastonela
das e meia de fogos de artifício vão.ga
rantir cerca de 12 minutos de um espe-'
táculo demuita cor e brilho. A novidade,
segundo a Secretaria de Turismo, é que
neste ano, todas as baterias de fogos serão
instaladas na laje de pedras da Praia Cen
tral, ponto conhecido como "Molequinho',
o que dará impressão de que os fqgos es

tão vindo do mar; e ainda, garantirámais
segurança aos turistas. A programação
inclui ainda show de sertanejo universitá
rio e apresentação de DI. Cerca de 80 mil

pessoas devem disputar espaço nas areias
dapraiadeBarraVelha.APrefeitura investiu
R$ 70mil para a realização do evento.

� RÉVEILLON
DE TODOS

.�.

Quem estiver em Iaraguá do Sul à
meia-noite não precisa ficar sem festa.
Isso porque a.Fundação Cultural promo
ve a segunda edição do Show da Virada
- Réveillon de Todos, no Parque Muni-

-cipal de Eventos, com entrada gratuita.
A animação ficará por conta das bandas

Champagne e Camaleão, de Blumenau.
O evento é destinado também para

as crianças, que poderão se divertir
com os Brinquedos do Miguelito, das
20h30min às 23h30min. No local, tam
bém terá serviço de bar e cozinha. Além
de queima de fogos, de cerca de 15 mi

nutos, ainda está prevista a distribuição
de espumante. Cerca de 7 mil pessoas
são aguardadas para a festa.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"
I

Cerca de 80 mil pessoas
devem disputar

espaço nas areias da
praia de Barra Velha.
A Prefeitura investiu

R$70 mil para a

realização do evento.

"
DIVULGAÇÃO

Milhares de turistas são esperados no Litoral catarinense. Shows pirotécnicos serão atração principal na virada de ano

AINDA NÃO SABE ONDE PASSAR A VIRADA?

Confira as principais festas da região
• JARAGUÁ DO SUL
• O quê: Shows musicais,
brinquedos infláveis para as

crianças, cerca de 15 minutos de

queima de fogos.
• Onde: No Parque de Eventos, a
partir das 22h30.

• Quanto: Gratuito.

• SÃO FRANCISCO DO SUL
• O quê: Reveillon Cidade da Gente,
com show pirotécnico e musical.

• Onde: Na Tenda da Petrobrás. às
18h, e no bairro Paulas, às 22h.

• .Quanto: Gratuito.

• Quanto: Gratuito.

• BALNEÁRIO CAMBORIÚ
• O quê: Espetáculo de queima de

fogos, com cerca de 15 minutos de

duração.
• Onde: Praia Central.
• Quanto: Gratuito.• PiÇARRAS

• O quê: Atrações musicais na

orla, shows com as bandas A Cor
do Sol, Torre de Babel, música
eletrônica e tradicional queima de

fogos.
• Onde: No Centro e no Norte da

praia, a partir das 23h.
• Quanto: Gratuito.

• BALI HAI - PiÇARRAS
• O quê: Apresentação de DJs e

show com a banda EI Kabong.
• Quanto: Camarotes com "open
bar", bufê de sushi e mesa

de frutas saem por R$120
(feminino) e R$180 (masculino).

• BARRA VELHA
• O quê: Shows de sertanejo
universitário, apresentação de DJ

e cerca de 12 minutos de queima
de fogos.

• Onde: Praia Central, a partir das
22h.

• Quanto: Gratuito.

B LA A

I

II�
II

• FLORIANÓPOLiS
• O quê: Apresentações musicais,
espetáculo Acqua, do Beto Carrero

World, shows com Dazaranha e

Armandinho, além de 18 minutos

de queima de fogos.
• Onde: Beira - Mar-Norte, a partir
das 19h30.

• BANANA JOE - UBATUBA
• O quê: Apresentação de DJs e

show com a banda Kibelleza.
• Quanto: Ingressos a R$25.

• BARRA DO SUL
• O quê: Show com a banda Sex

Machine, apresentação de DJs e

queima de fogos.
• Onde: Na Boca da Barra, a partir
das 22h .

• Quanto: Gratuito.
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RÉVEll O

Cadaum tem uma

simpatia distinta
•

paraVirar o ano
,

o cardápio é variado; o problema é.
escolher' qual delas usar na ocasião
Quando o assunto é

.

simpatia de, ano novo,
as roupas brancas e as

doze sementes.de uva

são quase se�pre as
.

primeiras a serem citadas.

lista de possibilidades,
no entanto, é muito
maior. Dar uma forcinha
para a boa .sorte .leva os

supersticiosos e os nem tanto a

relacionar a 'cor da roupa com os

desejos mais fortes para o novo ci
elo que se inicia - como o amarelo
para o dinheiro ea abundância, o
azul para manter a esperança e o

rosa ou vermelho para o amor..
E se a roupa é o primeiro pas

so, os minutos que marcam a pas
sagem de ano parecem pequenos
para quem ainda deseja bem mais

alegria. Aí, é preciso escolher entre
garantir um lugarzinho em um de.
grau ou cadeira - para a ascensão

profissional - ou pular as sete on

das, para realizar o mesmo núme
ro de desejos. Ao mesmo tempo,
recomenda-se ainda chupar sete
sementes de romã para atrair di
nheiro, e 12 sementes de uva para
ter sorte em todos os meses do ano.

E para o amor não ficar em segundo

plano, a receita é escrever o nome

da pessoa amada sete vezes na sola
do sapato e bater o pé no chão o

mesmo número de vezes quando o

relógio der a a hora.
Tanto as simpatiasmais comuns

quanto asmais inusitadas - as cren-

. dices populares ensinam que jogar
moedas para dentro da porta de
casa atrai dinheiro, relacionadas
com o novo. ano, têm origem oci
dental, principalmente a partir do
séculoXVI. Na época, o réveillon era
comemorado no dia 25 de março,
que marcava o primeiro dia da pri
mavera. O primeiro de janeiro só

ganhou maior importância a partir
de 1582, quando a Igreja Católica
consolidou a comemoração ado
tando o calendário gregoriano.

A partir de então, cada cultura
desenvolveu costumes diferencia
dos.A família deAndréiaForlin, que
veio da região italiana de Belluno,
trouxe de lá um costume pratica
do até hoje, em Massaranduba. HÁ
meia-noite, os homens desejam
feliz ano novo primeiro. Depois, va
mos todos juntos nas casas da vizi

nhança' uma por urna, e trocamos
doces. As crianças repetem o ritual
pelamanhã", conta a comerciante.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Sementes de romã, de uva, oferendasjogadas aomar... simp
,

I?ara não acàbar com a'brincadeira .

devem sermontados urn sobre o outro - utilizan
do no mínimo três. Amão livre deve proteger um
dos ouvidos, enquanto o braço que segura a base
dos foguetes protege o outro, garantindo que. a
audição não seja danificada. Em caso de acidente,
receitas caseiras não devem ser utilizadas. Água e

um pano úmido ajudam a aliviar a dor, mas.o atin
gido deve ir ao. hospital o mais rápido possível.

Nenhuma simpatia para trazer sorte tem bons
resultados. se) ao mesmo tempo, os fogos de ar

tifício não forem usados da maneira correta. O
principal fé seguir as instruções de uso na em
balagem, além de respeitar a distância de casas

., ou pessoas - do contrário, não há como garantir
que o foguete não atinja alguém ou até mesmo
uma moradia. ps fogos mais comuns" montáveis,I '

�

. •

\

Não faço simpatias,
nunca fiz.Até acredito que
elas possam dar certo,me
interesso,mas nuncaparei
para pensar ou colocar
alguma em prática.

GEISIANE PONTES DOS SANTOS,
17 ANOS, DESEMPREGADA

Olha, estou procurando uma
simpatia agora, pra ter sorte,
dínheíro.saüde, Às v�zes eu acho
que funciona sim, dependemuito
da própria pessoa, de-corno ela
age e se acredita.

CIVAL DE CAMARGO, 39 ANOS,
PROFISSIONAL DA CONSTRUÇÃO (lVI

Acreditomuito em simpatias,
faço todos os anos. Entro com o

pé direito, dou três pulos, quebro
um copo para dar sorte ... Sem
contar as 12 sementes de uva
e as três sementes de romã.

Faço todo ano, já é tradição.
Principalmente para
chamar dinheiro e saúde,
que também é importante
- e até agora, parece que
está funcionando.

Simpatias não faço,mas roupa
brancasenapretena.Tenaosum
costume: primeiro, os homens
vem cumpriInentar, e só depois
asmulheres. Vamos de casa em
casa cumprimentar os vizinhos.

NIUVAGAMA,
49 ANOS, ARTESÃ

ANDRÉIA FORLlN,
33 ANOS, COMERCIANTE

AGIVALDO BATISTA DA GAMA,
52 ANOS, MOTORISTA:
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CRÔNICA
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA�FEIRA

PatríciaMoraes,
jornalista

. KellyErdmann,
, jomalista,

CarlosHenríque
Sch�opder, ,scrifer

LuizCarlosAmorím,
Escritore$1itof

-Sonho ou realidade

Também
acredito que o que escrevo é um

enorme clichê, mas não vou me conter:
o bacana da vida é que elamuda de uma
hora para outra. Quando menos se es

pera. Sem roteiro. Estale os dedos: sua vida aca

ba de mudar. Algumas dessas transformações
acontecem sem querer. Andando pela rua, can
tarolando uma daquelas musicas que viciam o

ouvido, com as mãos nos bolsos, simplesmente
damos de cara com alguma novidade cruzan

do o nosso caminho. Não precisamos fazer ne
nhum esforço. Outras mudanças, no entanto,
requerem algo amais: uma dose de bomhumor
aqui, um olhar sensível ali: Um coração aberto,
porque não.

Transformar-se é uma característica ineren-

te a todo ser humano. Somos acostumados a

transformações desde o dia em que nascemos.

Estamos em constante luta na evolução para
sobreviver. Hoje sou assim, amanhã sou assa

do. Parafraseando Raul Seixas: " ... Eu prefiro ser

umametamorfose ambulante, do que ter aque
la velha opinião formada sobre tudo ... ".

Grandes pessoas aparecem e se vão, suas
histórias sempre têm algo a ensinar. E por es
sas histórias é que nunca vou desistir: sempre
se aprende algo novo, existe ensinamento.
Num estalo de dedos, se vê o futuro. Ali bri
lhando, nítido. Será que tudo foi um sonho ou
uma realidade? Não sei. Entre sonhos e reali
dades, que venha 2011 para todos nós, cheio
de paz e saúde.

lIercilio Brosokski

Thiago H. Venâncio
Tuane C. do Nascimento

31/;12
Ademir Drews
Adrtana de oliveira
Alexandre Reis
Allan F. dos S. Machado
Armin GeHhardt

.. B.runo Rafaéii HOdrigties
Daniel Feder
Dirlei MU.elJer
Eds6nl Kc1H,{ .

Ferando Bridorolli

GtJ,���W,
IIca b; F

ANIVERSARIANTES
Glovane H. de Carvalho
Isolde M. Zweisk
Ivanete H. Vieira
Ivania L Lenhagul
Jaime Blank

Jeniffer,Teske
Karla T: Borges
Luiz A.de Q. Moroski

M9gnªI;�0� S. MorCles
Malara Lais .

Carine S. Antunes
Chrislaine Vltorello
Crtstíane Hening
Gabriêla Vercino
Gilberto Morsch
Iraci Borges
Ivo Etdmann
Janaina C. Prestes
Julií'!!1é! Sirno0"
Katia Schutze1
Kauâ C. Ronclqvilo
Ker.IIMIíl C" OliV;�Í'�a"':iIi '-,,'1
Kunibert Weege
Laura Josiane
I:.a�n" StaHeli\g! .

Lucia Arendt
Maira Muller

,'Mafill!Joia.Weiss'
Mário C. Menttonça
Otavio Krueg�r.

Paulo H:' Belh}ng I'
I ;1

Raquel Fritzen
Re(lilda Buerger ,

. Tcha�la M. daeosta
Terezinha E. Fusi
Valdecir Feltrin
Vivíane FormigaFi

{
\

Rosemeri Bittencorert
Sueli Maas
St:lsan E. StêHein .',

;O�!C)j:
Alvan Karsten
Amanda M. Costa
Bruná' C. Engelhârdt

.--------HORÓSGOPO-----
ÁRIES
Concentre-se nas atividades que
você julga prioritárias. Este dia pode

ser muito produtivo, para resolução
de problemas. Privacidade é a palavra de
ordem no decorrer desta noite. Aproveite
para se descobrir através da autocrítica.

Contatos com pessoas de fora estâo

favorecidos, podendo ampliar a sua

área de atuação profissional. O dia

pode ser muito produtivo se trabalhar
em equipe. Astral positivo na vida senti
mental. Boa noite para quebrar a rotina!

Bom dia para se jogar de cabeça no

trabalho de rotina, tudo indica que
terá sucesso com o universo femini-

no. É provável que a sua vida amorosa

fique em segundo plano. Pode ver com

outros olhos alguém do seu meio.

Sua alegria e disposiçâo vão conta

giar as pessoas com as quais traba
lha. A paixão promete dar um novo

estímulo à sua vida. Viagem ou contato
com gente de fora promete muitas ale

grias, inclusive na área sentimental.

j

LEÃO
É um dia em que o trabalho e a

produtividade terâo prioridade.
Embora haja a possibilidade de uma

decepção amorosa, vai sEt_mostrar aberto(a)
às novidades que poderão surgir. Encare as

mudanças com otimismo.

VIRGEM
Boa sorte para expressar o seu

. � lado criativo. Quanto mais di
'. " nâmicas forem suas atividades,

maior será o seu entusiasmo. Perí
odo excitante no romance, nas paqueras e

conquistas. Hoje, a comunicaçâo será seu

grande trunfo.

LIBRA
O dia é muito promissor para lidar
com dinheiro, podendo receber au-

mento ou promoção inesperada. Na
vida a dois, cuidado para não provocar o ciú
me de quem ama. Não tenha receio de contar
com a ajuda financeira da família, se precisar.

ESCORPIÃO
Tudo que esteja ligado ao lazer e à
recreação será favorecido. Convém
esquecer as mágoas de tudo que se

relacione ao passado, só assim estará
aberto às novioadesque podem surgir. Seus
projetos ganham mais impulso e velocidade.

SAGITÁRIO
Tarefas que exijam discrção contam
com ótimas vibrações. No campo

afetivo, o astral é de grande privacida
de. Não perca a chance de surpreender a quem
ama. Boa fase para vencer preconceitos.

CAPRICÓRNIO
Conseguirá dar mais velocidade às
suas atividades. Bom astral para
lidar com o público. Problemas fi-
nanceiros nâo estão descartados,

Sua vida amorosa ganha novos estímulos.
Bom dia para fazer ou receber uma decla

ração de amor.

"'. O período favorece os contatos de
trabalho e traz situações vantajosas
do ponto de vista financeiro. Nâo

convém perder o foco de suas neces

sidades emocionais. Atividades que exijam
discrição contam com o apoio das estrelas.

Trabalhar em equipe será a sua

melhor opçâo. Siga as suas con

vicções e não vai se arrepender.
Este é um dia de sorte e expansâo.

No amor, o astral requer maior descontra
ção. Esta é uma boa fase para colocar mais

energia em tudo o que fizer.

i
I

CLIC DO LEITOR
Essa é aLuna,
ela tem cerca

de três anos,
é de grande

porte e precisa
urgentemente
de um lar.

Contato com

Denílson pelo
telefone (47)
9982-5935

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nessas férias 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 Oog I Hospedagem
Banho a Tosa! Doa-se Cães e Gatos

MELHORES MARGAS DE RAÇAo A GRANEl

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tron : o Legado (Leg) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Aparecida: O milagre (Nac) (13h50, 16h -

todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac) (18h50, 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 Garten 5
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h20, 16h50 -

todos os dias)
• Inoontrolável (Leg) (19h30 - todos os dias)
• Tron : O Legado (Leg) (21h50 - todos os

dias)

• Cine Breithaupt 3
• A Rede Social (Leg) (21h20 - todos os dias)
• Megamente (Dub) (15h, 17h - todos os dias)

JOINVILLE

• Cine Mueller 1
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h30, 17h,
19h40, 222h - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (15h30, 20h -

todos os dias)
• Enrolados (Dub) (18h - todos os dias)
• Tron : O Legado (Dub) (13h - todos os dias)
(Leg) (22h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Megamente (Dub) (14h15, 16h30 - todos
os dias)
• Tron : O Legado (Dub) (18h50, 21h30 -

todos os dias)
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

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

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

Peregrino da Alvorada (Dub) (13h45, 19h15,
21h45 - todos os dias)
.' Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte
1 (Leg) (16h10 -todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• De pernas pro ar (Nac) (14h20 16h50,
19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• 72 horas (Leg) (14h, 16h40, 19h20, 22h -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte
1 (Dub) (13h30 - todos os dias)
• Tron : O Legado (Leg) (16h40 - todos os

dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac)(19h30, 22h - todos
os dias)

• Cine Garten 2
• De Pernas pro Ar (14h30-17h-19h10-
21h40- todos os dias)

• Cine Garten 3
• Amor por Contrato (Leg) (14h10, 19h -

todos os dias)
• o Garoto de Liverpool (Leg) (16h20, 21h10
- todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Megamente (dub) (14h45- todos os dias)
• Amor por contrato (Leg) (17h, 19h10,
21h30 - todos os dias)

DIVIRTA-SE
Céu X'lnferno

Ao atender o telefone, São Pedro
ouve a inconfundível voz do Diabo:

- Eu o estou desafiando para
uma partida de futebol no próximo
final de semana. O Céu contra o

Inferno, aceita?

-1\cei�o,�sLm,.. respondeu São

Pedro, humildemente.
- Mas, a honestidade me obriga

a lhe dizer que vocês vão perder.
- Tenho os melhores jogadores

de todos os tempos no meu time.
- Pode ser! Mas não se esqueça

de que eu tenho 9& piores juízes'
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A última viagem do
presidente terminou
quarta-fera, Com
aprovação do governo
em alta, as expectativas
agora se voltam para
o mandato de Dilma, a
primeira presidente. o

os
resultados são de pes

quisa Sensus, divulgada
pela Confederação Nacio
nal de Transportes (CNT).

Em sua última viagem como Pre
sidente, em Salvador, Lula frisou
o quão "gostoso" foi terminar o

mandato vendo o Brasil supe
rar a crise com a qual os EUA e

a União Européia não consegui
ram lidar, "( ... )quando eles (Es
tados Unidos, União Européia e

Japão) sabiam tudo para resolver
os problemas da crise brasileira,
da crise da Bolívia, da crise da
Rússia, da crise do México."

Depois de oito anos do seu

governo sendo criticado pela im
prensa, Lula afirmou nesta quar
ta - feira que a imprensa lhe devia
um "pedido de desculpas", por
ter publicado que o programa
"Minha casa, minha vida" não

atingiria a meta de um milhão
de contratos até o fim deste ano.

A meta foi atingida pouco antes
da declaração do presidente, na
inauguração de um complexo

Uma listagem extraoficial
divulgada ontem informou que
o novo secretário de Seguran
ça Pública, César Grubba, teria
confirmado a permanência de
Uriel Ribeiro no cargo de delega
do regional de Jaraguá do Sul na

gestão de Raimundo Colombo
(DEM). Ribeiro ocupa a função
desde novembro de 2008, depois
da prisão da ex-delegada regio
nal Jurema Wulf na operação
Game Over, que investiga um su

posto esquema de jogos de azar

na região.
Na tarde de ontem, portelefo

ne, Ribeiro disse à reportagem de
O Correio do Povo que não havia
recebido nenhum telefonema ou
comunicado oficial sobre a per
manência no o cargo.' Porém, ele
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habitacional do programa.
A viagem a Salvador foi a últi

ma antes de transferir o poderpara
Dilma Rousseff, neste sábado, dia
10• A cerimônia virou uma festa
carnavalesca, com show da banda
Armandinho, Dodô e Osmar, e do
bloco afro Ilê Aiyê. Preparando-se
para a história, Lula disse a jorna
listas estarmais alegre hoje do que
quando tomou posse, pois na pos
se "Eu estava nervoso e apreensivo o

(para ver) se eu ia dar conta do re
cado. Hoje estou tranquilo, porque
demos conta do recado", declarou.

"
/lEu estava
nervoso e

apreensivo (para
ver) se eu ia dar
conta do recado.

Hoje estou
tranquilo."
PRESIDENTE LUIZ

INÁCIO LULA DA SILVA

"
Luiz Inácio Lula da Silva dei

xa a presidência com um saldo
de 15 milhões de novos empre
gos com carteira assinada, e 20
milhões de brasileiros saídos da
linha da miséria. Apesar de todas
as críticas que recebeu ao longo
do mandato, termina sua presi
dência com mais aprovação do
que à época da posse.

J ,�
Satisfeito e com aprovação em alta, Lula sai do poder mas não se sabe se deixará a cena política

PERMANÊNCIA fOI CONFIRMADA EM liSTAGEM EXTRAOFICIAL

Ribeiro deve ficar na Delegacia Regional
está na expectativa de que essa

possibilidade seja confirmada
nos próximos dias. "Seria um re

conhecimento pelos dois anos

de trabalho", comentou.

Desde que assumiu a Delega
cia Regional, Ribeiro não chegou
a ser nomeado oficialmente para
o cargo. Segundo ele, um docu
mento confirmando, a nomeação
foi assinado pelo ex-delegado
geral da Polícia Civil, Maurício
Eskudlark, mas a portaria não

chegou a ser assinada pelo go-

vernador Luiz Henrique da Sil
veira e, por isso, não foi publica-

o da no Diário Oficial do Estado.
"Não sei por que isso acon

teceu, mas na verdade não tive

tempo para me envolver nessa

parte burocrática. Por enquanto,
ainda sou delegado em exercício",
comentou. Na época em que Jure
ma foi presa, a diretoria da Polícia
Civil cogitou a possibilidade de a

Delegacia Regional ser assumida
pelo delegado Djalma Alcântara
da Silva, genro da prefeita Cecília
Konell, que atualmente trabalha
em Florianópolis.

Ribeiro assumiu
função há dois anos,
após prisão da ex

.deleqada.JuremaW.ulf _ o

ARQUIVO OCP
I iI :.} 'I

Lula se despede dapresidênda
Com aprovação recorde, de 83%, o presidente Lula deixa o governo neste sábado
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Moa Gonçalves

Chapolin nos cinemas!
Não contavam com a astúcia dele! O heróimexicano Cha

polin Colorado vai ganhar filme em 2011. Segundo o site Cha
vodel, será uma animação em 3D. A produtora Metacube já
terminou os designs do filme e só falta o roteiro para a pro
dução começar. O filme será escrito por Roberto Gómez Fer
nandez. Ele disse que o roteiro deve ficar pronto até o primei
ro semestre de 2011. O criador e intérprete do personagem, o
humoristaRoberto Gómez Bolafíos, que tem 81 anos, não vai

poder atuar, mas está supervisionando o projeto.

Famosos em Santa Catarina

Vários
famosos já desembarcaram em San

ta Catarina para curtir o verão e as férias. A
Mulher Melão, Renata Frisson, está curtin
do férias com a família em Balneário Cam

boriú. A morena aproveitou para passear de jet-ski e
lancha com amigos e parentes. Outra que também
está em Camboriu é a atriz SusanaVieira. Ela vai pas
sar a virada de ano na cidade, na festa do Réveillon
eletrônico do GreenValley. A atriz vai cair na pista ao

"
o dinheiro não traz
felicidade - para
quem não sabe o
que fazer com ele.

MAfeHA,OOm: ASSlS:

"

som do seu filho, o DJ RodrigoVieira, que é residente
da casa.A atrizNíveaStelmann postou foto no Twitter
com os amigos Marco Antônio Gimenez e Lui Men
des. Os atores estão em Florianópolis, onde passarão
o Réveillon. Outro que está na capital é Jesus Luz, que
viajou para Santa Catarina de carro com três amigos.
Ele está na Pousada dos Chás, em Iurerê, que virou
point de famosos. O ator Malvino Salvador também
está hospedado no mesmo local.

Dado Dolabella.em polêmica novamente
O ano de 2010 foi turbulen

to para Dado Dolabella e pa
rece que o próximo ano tam

bém será cheio de processos.
A ex-mulher do ator, Viviane

Sarahyba, voltou a prestar quei
xa contra o ex-marido. Ele teria

a agredido verbalmente com

xingamentos no último sába
do, quando foi levar o filho do
casal, de um ano de idade, até
a casa dela. Ele também teria
riscado o carro de Viviane. Ele

pode responder por injúria e

danos. Há testemunhas, uma

já foi ouvida, dizendo que viu
Dado próximo ao carro de Vi
viane. Outras pessoas ainda se

rão chamadas patra prestar de
poimentos, inclusive Dado, que
será intimado.

Feliz ano novo, adeus ano velho!
Mais um ano terminou. Que esse novo ano que vem

por aí seja repleto de coisas boas, surpresas, sucesso, paz
e amor. Mas claro que nada disso vem com facilidade, é
preciso que cada um faça a sua parte. Que tal ser mais
educado no trânsito de Jaraguá? Diminuir um pouco a

velocidade, dar a vez ao próximo. Ou ainda, porque não

deixar o carro em casa e procurar um meio alternativo

para ir ao trabalho, corno a pé ou de bicicleta? Além de
colaborar com o trânsito, sua saúde agradece. E o lugar
de lixo é na lixeira, certo? Vamos colaborar para a cidade
ficar mais bonita! Repense tudo aquilo que fez de erra

do para não repetir no próximo ano! Essas são pequenas
ações que podem fazer a rotina na nossa linda Jaraguá ser
mais tranquila e boa de viver. Feliz 2011!

.
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Universo TPM

Elijane 'Jung
BISCOITO
DA SORTE-

Há alguém
batendo à porta.

lá vem ele...
no Novo batendo na porta e a gente simplesmente esquece que não passa de uma continua

ção �os dias, da vida. Mas isso é ótimo, por que dá um respiro na cabeça, dá uma aliviada nos

estresses e, mais importante, dá uma esperança boa de que tudo vai ser melhor no "ano novo".

Citando Carlos Drummond de Andrade: "Quem teve a idéia de cortar o tempo em fatias, a que se

deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-afuncionar no limite da
exaustão. Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da
renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui pra diante
vai ser diferente': E vai ser diferente! Acredite! Feliz 2011 e que Deus nos abençoe!

G ECA! ABANDONA
Essas listinhas commetas para o próximo ano. Es

quece tudo isso, para de colocar no papel coisas que
muito provavelmente você não vai realizar. Essas listi
nhas só deixam você frustrada quando, depois de um

ano, você perceber que não realizou nadinha daquilo.
Concentre-se em viver dia a dia e fazer o que
pode para estar feliz. Use seus desejos e

necessidades para mudar de vida e...

Abandona, colega!

B .

Numa produção bem linda para essa noi

te, caprichando dos pés a cabeça. Maquiagem,
sapato e acessórios. Você pode apostar no bom
e velho branco, super tradicional e certeiro, no
dourado, super em alta, ou então, ousar no look,
usando cores e brilhos, sem dar bola para signifi
cados. A única obrigação é sentir-se linda e con

fortável. Se joga em toda a beleza da virada!

GTRL G + GTRL V
furflestiras.blogspot.com

Ter fé
Recebi uma dica para o "ECA! ABANDONA" que eu discordei. Mi

nha leitora dizia para abandonar as simpatias. Eu particularmente
acho que toda fé é válida, .que todo tipo de oração ou de crença tem
seu valor. Se tiver que simplesmente levantar os olhos para o céu e

pedir alguma coisa, ou se tiver que acender velas, ou ainda pular on
dinhas ... Se tiver que prometer subir 500 degraus de joelhos, ou se ti

ver que amarrar uma fitinha vermelha num papel com o nome do seu

pretendente ... Tudo vale! A gente só quer ser feliz, estar em paz, ter

aquilo que nos completa, que nos 'satisfaz! Vale tudo, sim! Mas ... um
item complementa qualquer simpatia, promessa ou oração: Correr
atrás, lutar e dar uma forcinha para o santo. Não se esqueça disso, tá?

• Nunca é demais lemb�ar
para tomar cuidado com
os fogos de artifício. Jamais
compre fogos clandestinos e

siga sempre as-oriéntàções do
fabricante. Compre artefatos
que venham com a baee e

afa.,ste-se 50ql.etros de casas,bdrras e'pess'@'as.:vàí !J:la dica.,.

por causa da corrida de São,
Silvestre, eume lembro de
Vanderlei Cordeiro de Lima,
lá em 1992 naMaratona dos

fogos'de Atenas, que liderava
a competição quando foi
atacado por um fanático
doido. Bronze para nosso'
héXôi. Lembra?'

_

.

_�, _, i
,

• (/

...E quem for cego, veja de
re ente todo o azul da vida..

mestiv: ente,'sàta;na,! I

corrida. Que tiver presente,
traga o mais vistoso. Quem
tiver juízo, fique bem ditoso.

I ror'tiver s�{��so, fique lá '

nafrénte, pois vendo valente
e tão leal seu povo, o rei

contente orque éAno

GUM
ntabilidade

Consultoria Empresarial
tRCl'SC, UU�I}!!M

Confi['lr)Ç<1

I)jUrnz@gtltn�.com.l')l'W\\í\'It,SUt!,�,emm.bt

t4n3:sn...tN1 DfL�de 1978
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Na área

Henrique
Porto

Retrospectiva 2010
Na última coluna do ano falaremos sobre o futebol america

no e o futsal feminino. No futebol americano, o Jaraguá Breakers
voltou ao cenário esportivo depois de um ano de ausência. Já o

futsal feminino pode ganhar projeção e importância após o fim
da equipe masculina, aproveitou o ano para se estruturar.

Futebol Americano
Para o Jaraguá Breakers, este foi o ano do renascimento. De

pois da boa campanha de 2008, que culminou no vice-campeo
nato estadual, os 'quebradores' perderam atletas e optaram por
uma pausa, para se estruturarem melhor. O retorno aconteceu

no SC Bowl deste ano, onde a campanha irregular não abalou o

grupo, formado em suamaioria por novatos. No segundo semes

tre a equipe participou do Torneio Touchdown, considerado o

Brasileirão da modalidade. As estatísticas apontam como desta

ques da equipe o 'tight end' Dalcanale (indicado a MVP do esta

dual); o 'quarterback' Hoepers (segundo jogador mais eficiente
da posição); além dos atacantes Mota, Pingo eVitor e dos defen
sores Dallmann, Dreads e Roger. ''A família que temos hoje é im

pressionante, um grupo fantástico", avalia o presidente Everton
Gnewuch. Para 2011, a equipe aposta suas fichas n<? crescimento
damodalidade, que cada vez ganhamais adeptos no país. Os trei
namentos iniciam no dia 8, com uma peneiramarcada para o dia
28, no Centro Esportivo.

"'WUIJnIl!I�
,,,"m

Iii
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� �mmllln

Praia, sol e esporte
Prefeitura de BarraVelha divulga calendário de 'verão
BARRA VELHA

Praia é lugar de relaxar,
curtir, se alimentar bem
e praticar exercícios. Por
isso, o esporte combina
perfeitamente com este
clima.

-� ensando nisso, a Prefeitura

_,. de Barra Velha, por meio
da FME (Fundação Muni

cipal de Esportes) realiza
o Projeto Verão 2010/2011. Além
de atividades recreativas, a cidade
terá também torneios de futebol de
areia, vôlei de praia, regata, etc. O
mais famoso e disputado de todos
os eventos promovidos pelo bal
neário é o Campeonato de Beach
Soccer.

O torneio reúne cerca de 400
atletas e um. público demais de cin
co mil por fim de semana. Previsto

para iniciar no dia 15 de janeiro, na
Praia das Canoas, a disputa contará
com as categorias livre e veterano e

tem inscrições até o dia 10 de janeí-

roo Paralelo ao torneio de futebol de
areia acontece a escolha da Garota
Beach Soccer.

Nos dias 22 a 23 é a vez do Tor
neio deVôlei de Praia - TaçaClaudia
Kozoski.As duplas podem se inscre
ver nahora e as disputas do vôlei de
praia acontecem ao lado da cancha
de futebol, também na Praia Cen
tral. No dia 12 de fevereiro ocorrerá
a tradicional Regata da Lagoa, pre
vista para iniciar naparte damanhã
e terminar no fim da tarde.

Motivo não falta para quem
quer se exercitar no verão. As ativi
dades esportivas são sempre nos

fins de semana. Enquanto que du
rante a semana a Prefeitura man

tém a ginástica na Praia Central

diariamente, das 8h às 11h e das 16h
às 19h, com professores de Educa

ção Física destinados pela Univille.
Durante os fins de semana haverá
torneios de frescolbol, arremesso

de pesca, minibeach soccer, peteca,
futevôlei e gincanas.

DIVULGAÇÃO

Tradicional torneio de futebol de areia se inicia no dia 15 de janeiro
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Motos estão em
65% dos acidentes
Ano fecha com 2,5 mil acidentes atendidos na cidade
JARAGUÁ DO SUL

OS Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul fecham
o ano batendo um recorde
nada animador.

-�e Iode janeiro até ontem, a

corporação atendeu 2.517

acidentes de trânsito com

.....,vítimas, o equivalente a

sete ocorrências por dia envolven
do veículos. O número é 1,32% su

perior ao ano passado, quando fo
ram registradas 2.484 colisões com
pessoas feridas na cidade.

Além da alta na estatística, ou
tro dado chama a atenção: cerca de
65% de todos os acidentes envol
vem motocicleta. Nesse ano, foram
1.624 colisões do gênero. Ano pas
sado, foram 1.617. O levantamento
não contabiliza os acidentes em que
não houve feridos, registrados ape
nas pela PolíciaMilitar.

Na opinião do comandante
dos BombeirosVoluntários, Fabia
no Candido, os dados são preocu
pantes. Ele analisa que as ocorrên
cias de trânsito somam 22,6% do
total de 11.128 atendimentos rea

lizados em 2010, perdendo apenas
para as emergências médicas, que
somaram 3.544 casos.

I'Se compararmos os dois tipos
de ocorrência, podemos conside
rar que os acidentes de trânsito
são bastante elevados, uma vez

que as emergências médicas são

situações mais comuns", avaliou.
Ele também salienta que as ocor

rências envolvendo motocicleta
são geralmente os mais graves, já
que o condutor fica mais exposto
do que em outros veículos.

Para Candido, fatores como

o excesso de frota, que supera os

de 85 mil veículos, torna o trân
sito do município mais perigo
so. Mas, na visão dele, a falta de

experiência aliada ao excesso de

confiança de parte dos motoris
tas são as principais responsá
veis por esse tipo de ocorrência.

"Acredito que, com mais cons

cientização, a maioria dos aciden
tes poderiam ser evitados", ponde
rou. Levantamento feito pela PM

este ano constatou que 92% dos
acidentes de trânsito registrados
na cidade são por falhahumana.

• Daiane Zanghelini
genielli@o,:orreiodopovo.com.br!
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Ocorrências de trânsito somam 22% dos registros dos bombeiros
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Delegacia da Mulher fica
fechada por falta de efetivo

Por causa do efetivo insufi
ciente na Polícia Civil da região, a
Delegacia da Mulher permanece
fechada até a próxima segunda
feira, 3. O expediente na unidade
foi suspenso no dia 23 e o plantão
está sendo realizado na Delegacia
da Comarca, para onde as vítima

de violência doméstica devem se

dirigir para realizar o registro de
boletins de ocorrência.

De acordo com o delegado
regional em exercício, Uriel Ri
beiro, o problema aconteceu

porque o único escrivão que irá
trabalhar no local foi nomeado

pelo governador somente na se-

mana passada e se apresentou
na segunda-feira, 27. Ele e um

outro escrivão, que se apresen
tou dia 17, estão trabalhando em

regime de plantão na Delegacia
da Comarca.

Além disso, o município tam

bém enfrenta o problema da
falta de delegados. Hoje, o mu

nicípio conta com apenas três

profissionais. O desfalque de

pessoal faz com que o delegado
responsável pela Delegacia da

Mulher,Weydson da Silva, divida
o tempo entre o trabalho na uni

dade e os plantões na Delegacia
da Comarca.

Unidade especializada foi aberta em setembro, mas falta efetivo

Rapaz golpeia os pais com
enxada no bairro Boa Vista
Um rapaz maior de idade

agrediu os pais com golpes
de enxada, no bairro BoaVis

ta, por volta das 10h de on

tem. Segundo os Bombeiros

Voluntários, a mulher de 64

anos e o homem de 58 foram
levados ao Hospital São José
com ferimentos na cabeça,
lesões que não seriam gra
ves. O acusado foi levado à

Delegacia da Comarca, onde
permanecia até o fechamen-

. to desta edição.
De acordo com o dele

gado responsável pelo caso,

Weydson da Silva, a rriãe per
manecia no hospital em ob

servação na tarde de ontem.

I "d· vemos um ano com muita estia-
ncen lOS gem, o que facilita muito esse

crescem 25% tipo de acidente", ressaltou. Can
dido orienta a população a man-

em 12 meses ter os terrenos limpos e a evitar a
•. . queima de lixo, já que as chamas

O aumento no número de podem se alastrar rapidamente e

incêndios, principalmente em atingir as residências próximas. Comunicamos a perda de blocos

vegetação, é outra estatística que I O fogo em residência e em
de notas fiscais da empresa Pop

h
-

d b bei Publicidades, CNPJ 011.86129-
. C ama a atençao os om erros. veículo ocupa, respectívamen- 0001/36, IE - isento, ocorrido na

Neste ano, foram registrados 281 te, o segundo e terceiro lugar no data 20/12/10. Blocos de 1 a

casos contra 226_no ano passado, ranking da corporação. Nesse 250, do tipo Prestação de serviços,

U-m C e' t d 24 3a1 órgão emissor Prefeitura, estador scimen o e ,70. ano, foram 57 incêndios em ca- Santa Catarina. Blocos emitidos
Em relação ao fogo em ve- sas e 22 em veículos. No ano pas- em 01/10/1994. Assim comunica

getação, os casos pularam de 59 sado, os bombeiros registraram Odair José Machado, residente no

em 2009 para 81 em 2010, uma 58 ocorrências de fogo em mora-
município de Ja�aguá do Sul.
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Já as lesões ocasionadas no

pai teriam sido mais leves.
Conforme Silva, a família do
acusado disse que ele sofre
de problemas mentais. O ir

mão dele, que sofreu alguns
arranhões durante as agres
sões, registrou um boletim
de ocorrência.

O delegado disse que pre
tendia avaliar primeiro qual o
estado de saúde da mãe para
decidir se o suspeito será pre
so em flagrante ou se respon
derá pela acusação em liber
dade. O jovem também pode
passar por uma avaliação psi
cológíca para saber qual é o

grau do distúrbio mental.

ESTAMOS CONTRATANDO

MARCENEIRO
com experiência para

atuar no ramo de móveis
.

sob medida, salário
compatível com os

conhecimentos.
Tr: 9953 1752, com Romeu.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cinto de segurança pode salvar vidas.
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47 32746000 Caraguá Auto Elite
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Atenção!!! Estamos em novo endereço;,
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 85 - Centro I Em frente ao 'Corpo de Bombeiros

Tel. 3276-0700 I Venha conhecer! www.grupometa.com
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VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS' .

-

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Vivência em Corei Draw. Vivência na função.
Em diversos bairros e turnos. Curso de Moda ou MARCENEIRO

ATENDENTE(ELETRO, Estilismo. MECÂNICO DE

PADARIA, BAZAR, ENGENHEIRO CIVIL MANUTENÇÃO I

AÇOUGUE) Vivência em gerenciamento ELETROMECÂNICO
AUXILIAR DE RECURSOS de obras, coordenação Vivência na função.
HUMANOS de pessoas, orçamentos MOTORISTA
Vivência em cartão ponto, entre outros. Para atuar Possuir CNH AC e AD.
cálculos. Desejável em construção de edifícios MOTO BOY'
conhecimento em Excel. residenciais. Disponibilidade OPERADOR DE
AUXILIAR DE SERViÇOS de viagens. CALDEIRA
GERAIS ENCANADOR Desejável curso e vivência'
Para diversos bairros. ELETRICISTA DE na função.
CAIXA MANUTENÇÃO Vivência na OPERADOR DE
COMPRADOR área. Desejável NR-10. ELETROEROSÃO
Vivência na função. ESMERILHADOR Vivência na função ou

COORDENADOR DE ESTOQUJSTA cursando Técnico na área
VENDAS Para atuar com peças Eletromecânica, Usinaqern
Vivência no ramo têxtil. automotivas. ou Ferramentaria. '

Disponibilidade para ESTOFADOR PINTOR INDUSTRIALI

viagens. FISCAL DE LOJA PINTOR A PISTOLA
COLETOR LíDER DE ESTRUTURAS REPOSITOR
DESENHISTA METÁLICAS TECELÃO

, ,"Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




