
.\

Ocurrículo
agradece

Cursos superiores e técnicos
oferecidos pelaUnerj, Senai,
Senac, Pameg-Uniasselvi,

Fatej -Anhanguera, Faculdade
Jangada e IF-SC abrem 1,5
mil vagas na região. Opções
vão deAdministração de

Empresas a Design de Moda.
Inscrições estão abertas.

Página7
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Pró-Emprego será
revisado até abril
r

Programa do governo que
foi suspenso já gerou mais
de 3 mil postos de trabalho
na região. Empresas pedem
continuidade. Página 6

Balneario Piçarras
merece aplausos

Combustível teve reajuste na bomba por causa da entressafra da cana, mas qasolina mantém-se estável.

Município, no Litoral Norte,
não aparece no relatório de
praias impróprias para
banho divulgado pela
Fatma. Página 4

Créditolevacon�ção
civil a crescer 10% em 2010

Presidente do sindicato da indústria ernJaraquá do Sul, Paulo Obenaus, analisa o

bom momento e prevê que, este ano, a expansão do setor deve se manter rio
.. :,:: .mesrno rit[moi�O:�iranoe'pr!Oiblemq:�ilnJd�léal�fa'�Q#d�lrn� �e·Q��q��f�gilfif:1·�!;!I; t t :»

FAMEG

.. � . . .

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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ídolos da Kaaba
O profeta.Islâmico Maomé destrói os

ídolos no santuário de Kaaba, em Mecca.

Embora tenha destruído as estátuas de
deuses que ornavam o templo, quando
repudiou a idolatria pagã e instaurou uma

religião monoteísta, Maomé não somente

poupou a estrutura, mas fez dela o centro

da nova fé. Em Mecca, Maomé começou
sua pregação, e agora, a partir de Mecca,
sua fé se expandia.

Com a tomada de Kaaba, a fé islâmica
começa a se espalhar rapidamente, e Mec
ca torna-se o ponto de peregrinação mais

importante da fé muçulmana, sendo par
te da peregrinação obrigatória, ou Hajj, de
todo fiel em condições de saúde e financei
ras para tal. Além disso, é para o santuário
de Kaaba que os fiéis devem virar-se ao

orar.

Embora a tomada de Mecca, e o esta

belecimento do islamismo tenham sido

pacíficos, antes da conquista da cidade

sacra, as tentativas de expansão do islã fo
ram muitas vezes através da espada. Até a

entrada em Mecca foi feita com cerca de
10 mil soldados, mas não houve derrama
mento de sangue. Com o centro cultural e
econômico queMecca representava, a últi
ma batalha para a formação do islã ocorre
em Hunain, com Vitória tranqüila para as

forças de Maomé.
Até hoje, Mecca, e o santuário da Kaa

ba, são os locaismais importantes para a fé
islâmica. O templo fica no centro da mes

quita de Al Masjid Al-Haram, e guarda em
seu interior uma pedra negra de cerca de
50 em de diâmetro, a Hajar el Aswad, relí
quia sacra do islã. Não é permitida a entra

da de não-muçulmanos na cidade.

Szilvesiuir é a palavra Hungaia para
as celebrações da virada do ano. À
véspera da virada, é feita uma efígie
de palha, que representa 'todo o

mal" do ano que se passou.Antes
. do ano .;Il0V:O, o boneco é quéímado,'
para livrar o ano que vem do mal
do que se foi. A refeição tradicional
de ano novo Húngara é composta
porWienerwurst, sobras de porco,
e somente após a meia-noite, um
porco assado. A primeira refeição
após.as festividades co-stuma incluir
uma sopa de repolho, para aliviar as
conseqüências da bebida na noite
anterior. Entre as superstições de
ano novo húngaras, incluem-se
não comer frango, pois ele enterra
sua fortuna, comer porco, pois ele
escava as raízes da mesma, e comer
lentilha para "atrair beleza'.

..

.. . � ..

Akiti, O caçador:
uma lenda Vorubá

Do povoYorubá da Nigéria; a lenda de Aki
ti, o caçador, conta de um bravo guerreiro, que
clamava ser mais forte que qualquer animal.
Akiti havia derrotado facilmente um gigante,
um leopardo, um leão e uma serpente, e nin
guém ousava desafiar ou questionar seu auto
proclamado título de "rei da floresta".

Onde passava, Akiti bradava sua proeza na

luta, mas esqueceu-se de um animal: O ele

fante, sábio e de muitos encantos. O elefante
desafiou Akiti, afirmando que o caçador não
tinha direito de se dizer rei da floresta. Akiti ar
remessou sua lança contra o paquiderme, mas
esta inutilmente resvalou na pele encantada
do animal.

Mas o caçador tinha seu encanto, de me

tamorfose : Primeiro virou um leão, mas o ele
fante o jogou longe. Depois tentou a forma de
uma serpente, mas não era grande o bastante.
Por último, virou uma mosca, e entrando pela
orelha, foi até o coração do elefante, onde voltou
a ser humano, de faca em punho, matando-o.

I
Ú·

FOTOS DIVULGAÇÃO

Akiti, o rei da floresta é as vezes representado através de fantasias
cerimoniais de caça, em ritos que prestam homenagem aos heróis Yorubá

PELO MUNDO

1

Discoteca

I
I
I

Inaugurada na 89201 Sunset Bou

levard, em West Hollywood, a casa

noturnaWhisky a Go Go, considerada
a primeira discoteca do mundo. Va
rias vezes contou com apresentações
ao vivo, com bandas como Oásis, The
Police e The Doors, que foi a "banda
da casa" até sua demissão, após uma
apresentação damúsica "The End".

O Rio de Janeiro é atingido por um
temporal que durou cinco dias, sen
do 72 horas de chuvas ininterruptas,
mais de 20 mil pessoas ficaram desa

brigadas, com cerca de 100 mortos. A

cobertura da Rede Globo do incidente
- pôs a emissora, que até então lutava
com a baixa audiência, no páreo com

as TVs Tupi, Rio e Excelsior.

Amélia Earhart conclui o primei
ro vôo solo do Havaí até a Califórnia.
O trajeto havia sido tentado anterior
mente em 1927, mas à época, o vôo
havia sido um fracasso. Earhart havia
sido premiada em 1932 por ter cruza
do o atlântico em um vôo solo, e de

sapareceu em 1937, tentando fazer um
vôo ao redor do globo.

1

Enchente
19

Vôo Solo

,I I' "., I,. 1
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Relógio D'água
A Clepsidra é um dos dispositivos de medição do tempo mais
antigos do mundo. Usadas do Egito antigo, cerca de 1400 A.C,
até o século XIX, na França, uma Clepsidra funciona de maneira
similar a uma ampulheta, mas com água no lugar da areia.
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EDITORIAL

Cruzada pela Justiça
Opresidente

do STF, ministro Ce
zar Peluso, emite sinais de que
está disposto a enfrentar uma

parada indigesta, porém funda
mental para a moralização e a maior

agilidade do Poder Judiciário. nacional.
Via ofício, Peluso comunicou ao novo

ministro da Justiça, José Eduardo Car

doso, de que pretende alterar a Cons

tituição, diminuindo as possibilidades
de apelação. A prática indiscriminada
de ferramentas legais chamadas de

recursos, notadamente os encaminha
dos aos tribunais superiores, tem atra

vancado a Justiça e, em última análise,
corroborado com a impunidade.

O que Peluso propõe é que os

processos se encerrem depois de jul
gados pelos tribunais de justiça dos
Estados (segunda instância estadual)

e pelos regionais federais (segunda
instância federal.) Apelos ao STJ e ao

STF só seriam possíveis para anular
a decisão. Enquanto isso não ocor

resse, a pena teria que ser cumprida.
Peluso está mexendo num vespeiro.
Para mudar a Carta Magna, vai pre
cisar da aprovação de deputados e

senadores, muitos deles advogados e

assessorados por causídicos. À socie

dade, a diminuição dos recursos seria
como um bálsamo, mas pode não ser

bem assim para uma parcela de polí
ticos e advogados. Os primeiros, por
costumeiramente se verem livres de

punições ao embarrigar processos
mediante infinitos recursos. Os se-

. gundos, por auferirem lucros subs
tanciais nas chicanas jurídicas. Pelu
so é um homem de coragem.

CHARGE

-ró NUMA
SINUC.A.
�e: .

�AfMUl\)bO !

PONTO DE VISTA

OAB deJaraguá
do Sul

Acondenação
do ex-di

tador Jorge Rafael Vi
dela à prisão perpétua
,decretada pela Justiça

Federal da Argentina junto com

outros 29 repressores, renova

ummarco histórico na luta pelos
direitos humanos no continente
sul-americano. A sentença, que
ordena o cumprimento da con

denação em uma prisão comum,
foi recebida com extrema emo

ção e alegria por muitos familia
res das vítimas e sobreviventes da

repressão ilegal. Pouco se sabe,
no Brasil, sobre os fatos que leva
ram essas pessoas a festejar com
tamanha euforia nas portas do
tribunal. Há uma longa história

por trás dessas manifestações.
Durante o reinado da "Junta Mi
litar" (1975-1983), estima-se que
desapareceram trinta mil pesso-
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DO LEITOR

A mObilidade e o vendedor executivo

Dados
do Gartner, instituto de pesquisas.

da área de tecnologia, apontam que até
2015 haverá uma forte migração do uso

dos dispositivos fixos, famosos PCs, para
a utilização de aparelhos móveis com acesso a

internet. Eles serão utilizados em grande escala

para a realização de transações bancárias e te

remos uma alteração do modelo de busca atual

para os provedores de contexto.
Estes são sinais claros de mais uma modifi

cação da tecnologia e que impactará fortemente.
na relação das empresas com seus consumido
res, seus funcionários, com a cadeia de produ
ção e de distribuição. Esta última já passa por
mudanças sensíveis, desde a substituição dos
talões de pedidos e notas fiscais impressas pe
los dispositivosmóveis (pockets), que permitem
que os executivos e os vendedores realizem as

suas atividades à distância.
Um caso clássico, embora não aplicado para

o setor de vendas ou empresarial, mas cabível

para ilustrar como amobilidade estámais perto
de nosso cotidiano, é a utilização do PDA pelos

. pesquisadores do Censo 2010. A pesquisa agora
é feita em um tempo menor e há um GPS ins
talado que permite a captação da área geográ
fica, otimizando o trabalho dos recenseadores.
Neste caso, os benefícios são facilmente men

surados: a ausência do papel, que minimiza a

possibilidade de erros, bem como a agilidade

SÁBADO
, DurvalMarcatto,

presidente daAcijs
Romeo Piazera

Júnior, advoga�o

Nunca mais
as. Muitas delas foram lançadas
de aviões nas turvas águas do
Rio da Prata. Nos primeiros dias
no poder, a "Junta", comandada
por Videla, fez uma única e dra
mática demonstração de sua dis

posição de usar a força de modo
letal: um homem foi retirado
a empurrões de um carro Ford
Falcon (veiculo emblemático da

policia secreta), amarrado ao fa
moso Obelisco branco da Aveni
da Nove de Iulio, e metralhado à
vista dos transeuntes. O terroris
mo de Estado implantado na Ar

gentina durante esse período foi
uma sistemática caça a qualquer
tipo de oposição ao regime. As
desaparições, oficialmente ine

xistentes, transformaram-se -em

espetáculos públicos cotidianos,
que contavam com a cumplici- .

dade silenciosa das pessoas apa �,

varadas com os operativos.
Quando se decidia elimiriar al

guém, uma frota de veículos milita
res aparecia na casa ou trabalho da

pessoa, circundando toda a quadra
de modo a evitar sua fuga. Em ple
na luz do dia, os soldados e a polí
cia derrubavam a porta e levavam
a vítima, que, desesperada, gritava
seu nome antes de ser introduzida
num Ford Falcon,

.

com a remota

esperança de chamar a atenção das
testemunhas do seqüestro. O cará
ter público do terror não terminava
na captura inicial. Uma vez sob ar

resto, os prisioneiros eram condu
zidos a um dos mais de trezentos

campos de tortura que existiam no

país. Muitos deles estavam situados
em lugares inusitados, como bairros
densamente povoados, clubes atlé
ticos, escolas ou alas de hospitais
inativas. Muitos brasileiros ficam

para catalogar e mensurar os dados e colocá-los
a disposição dos órgãos interessados com mais

rapidez.
Ao trazermos para a realidade dos setores de

vendas das médias e grandes empresas é possível
mensurar melhor estas vantagens. Partindo do

princípio que com o uso dos smartphones com
um software instalado e destinado para a área de

vendas, teremos a redução do uso de papéis, que
comprometem a produção e até possibilitam er

ros e a agilidade proporcionada com a emissão
on-line de pedidos.A rentabilidade da inserção do
dispositivo pode ser de até 20% para o negócio.

Estes dispositivos permitem também o acom

panhamento dos pedidos em tempo real e a veri

ficação da disponibilidade em estoque, que pode
ser feita de qualquer lugar pelo vendedor.

É notório que entramos em uma nova era

para o setor industrial, comercial e de vendas
e não muito distante, é passível de pensar que
veremos estes setores entrelaçados de tal forma,
que o vendedor poderá ser chamado realmente
de executivo de vendas. Ele terá a responsabilida
de pela manutenção e mensuração do relaciona
mento entre a empresa e os inúmeros canais de

vendas, pois as tarefas de somente emitir a nota
fiscal e enviar os pedidos já chegaram ao fim.

i
t

.�

i�
,

Marcos PauloAmorim, especialista em
mobilidade e diretor-executivo da 8linkSystems

maravilhados quando passeiam no

centro comercial "Galerias Pacífico",
uns dos mais sofisticados de Bue
nos Aires, fazendo compras sem

suspeitar que nos seus porões existe
um centro de torturas abandonado.
Nas paredes de suas masmorras

ainda podem ser vistas as marcas

desesperadas deixadas pelos 'seus
prisioneiros mortos: nomes, datas,
súplicas de ajuda emisericórdia.

A sentença decretada contra os
torturadores argentinos, apesar de
não representar ou estar à altura
da verdadeira natureza do crime,
consolida na memória coletiva a

ideia de que esses crimes foram
contra a humanidade, num con

texto específico de genocídio deli
berado. Os assassinatos de pesso
as de esquerda durante a década
de 1970 não foram parte de uma

"guerra suja" na qual se confron
taram duas partes em igualdade
de condições, ou apenas vítimas
de ditadores loucos de sadismo
e poder. O que aconteceu nesse

período foi uma coisa muito. mais

assustadora, muito mais científica
e racional. Foi um vigoroso pla
no de extermínio levado a cabo
de forma sistemática por aqueles
que governavam o país. Os assas

sinos faziam parte de um sistema,
planejado previamente, que foi
utilizado e desenhado do mesmo

modo em todo o país, não para
atacar pessoas individualmente,
senão para destruir uma parte da'
sociedade que estes indivíduos re

presentavam. É justamente essa a

definição que caracteriza um pro
cesso de genocídio brutalmente

organizado. Este relato. doloroso,
que afeta profundamente o pró
prio articulista, possivelmente
sirva para aqueles leitores em

pacotados no maniqueísmo dos
embates ideológicos, que exaltam
com horror os crimes da ex: - União

Soviética, reorientem seus olhos
ao. que aconteceu nos países da
América do Sul, de modo a usar

o expediente do nunca mais para
abrir um precedente de alerta aos

nossos predecessores.
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LitoralNorte tem
. ,.

pontos ·lmprOprlOS
Piçarras é uma das poucas cidades que está fora da lista

o quarto relatório
de balneabilidade divulgado
em Santa Catarina nesta
temporada mostrou que
59 praias do Estado estão

impróprias para banho.

no Estado, dos 194 monitorados.
Somente em Florianópolis são 21

praias impróprias para banho, de
um total de 64.

/lO laudo mostra
que S9 pontos estão

impróprios para banho,
dos 194monitorados
em Santa Catarina. II .

AFundação
do Meio Am

biente de Santa Catarina

(Fatma) divulgou, no do

mingo, um relatório que
aponta as praias impróprias para
banho no Estado na temporada de
verão 2010-2011. O laudo mostra

que 59 pontos estão impróprios

o Relatório de Balneabílída-
- de faz a atualização dos municí

pios compreendidos entre Barra

Velha, no Norte do Estado, até o

município de Jaguaruna, ao Sul.
Barra Velha, a praia mais próxí-

ma da região do Vale do Itapocu
está com dois locais' impróprios:
A Lagoa e um ponto da Praia

Central, na rua Antonio Moura.
Em Penha, a Praia Alegre apre
senta poluição em dois pontos. A
Praia daArmação está imprópria
em quatro pontos, praticamente
em quase toda a sua extensão. A

praia de São Miguel é outro local
com o mesmo problema. Já em

Piçarras, a praia está livre de pro
blemas. Toda a faixa litorânea foi

aprovada no teste.

• Débora Kellner
decorak@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECiNO

.i��......

A lagoa, em Barra Velha, está na lista dos pontos poluídos do litoral de San,ta Catarina neste verão

SITUAÇÃO CRíTICA EM FLORIANÓPOLIS, ENQUANT�•••

Imbituba dá O exemplo
Um dos maiores problemas é

verificado na Lagoa da Conceição,
principal cartão postal de Floria

nópolis. A proliferação de algas
vem mudando o cenário e pro
porcionando mau cheiro nasmar
gens da lagoa. O contato da água
com o esgoto doméstico é um dos

problemas que contribuem para a

proliferação das algas.
Itapema, uma das cidades

mais badaladas do litoral norte
de Santa Catarina, apresentou
mais uma vez um dos cenários
mais críticos. Seis dos oito pon
tos onde a Fatma coletou amos-

.. ,. " \o '" I· li .. C. "".

tras de água foram reprovados.
Por outro lado, Imbituba, no

litoral sul, teve todos os pontos
considerados próprios para os'

banhistas. A cidade possui praias
frequentadas por milhares de tu
ristas, como Rosa e a região da

pagQa de Ibiraquera., \� . � l, •

OF R AS
SH
CA.

c T

N

HP21b HP21XL
Compatível:
DJ1460 1015601
02460/F4140
IF418lJ lF380
IF350 102360
OJ4315 FAX 1250
IJ3680
Rendimento·,
475 Pago

Compatível:
OJ1460 /015601
02460 IF41 40
IF4180 IF380
IF350 102360
OJ4315 FAX 1250 I
J3680
Rendimento".
190 Pago

R$24,90
HP27b HP28

Compatível:
.

OJ3320 /3520
/3650 OJ4315
FAX 1240
Rendimento·,
240 Pago

Compative]:
DJ3320 13520
/J65Q OJ4315
FAX 124Cl
Rendimento".
280Pag.

HP56b HP60b
Compativel;
OJ9h81l /9(,70 PS
072(,0/7550
/775� /7960 FAX
1.2.41.1
Rendimento':
52,0 Pago

Compatível:
1'4280/016601
F4480 I 1'4580 I
C4680 I C4780
Rendimento·:
200 Pag.

FORmlGRRI
INFORMÁTICA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 11 de janeiro de 2011

Salve-se quelD puder
As insatisfações a respeito da
composição do governo estadual
e o novo momento político
de Santa Catarina não se

restringem a setores do PMDB.

Alguns tucanos de plumagem
espessa já torcem o bico diante
do contexto. A leitura é a de

que se Leonel Pavan errou na

condução do processo durante
as eleições, os novos caciques
da legenda, incluindo-se
Paulo Bauer, Dalírio Beber
e os deputados federais,
"esqueceram" do partido nas

negociações que definiram os

espaços e os nomes tucanos na

estrutura administrativa. "Cada
um cuidou de seus interesses

pessoais. Para o partido, nem
boa tarde. Não ficou bom';
declara o prefeito de Imbituba,
BetaMartins, um dos grandes
responsáveis por conduzir o

PSDB à renovação do consórcio
chamado tríplice aliança. Beta
presidiu interinamente, no
ano passado,. a legenda após a
ascensão de Pavan ao governo.
Período turbulento, pois o então

governador tentou de todo o

jeito isolar o PSDB e se lançar
candidato em chapa pura.
Coube a Beta comandar a barca
tucana em direção ao porto
demo-peemedebista. Como
o partido está praticamente
acéfalo - Pavan, o presidente de
direito, saiu do governo e tirou

férias da política - o prefeito
de lmbituba pode até ser um
nome de consenso para voltar
ao comando da sigla este ano.

Seria o tertius para que o racha
não se transforme em dejecções
de quadros importantes. Até
abril, mês da eleição, muitas
penas vão voar.

No páreo
Vereador Justino da Luz colocou o nome à disposição do
diretório do PT de Jaragt\á do Sul. "Como cabeça de chapa
ou para um composição," revela.
O petista aponta os principais aliados do governo Dílma,
PMDB, PSB e PCdoB como os parceiros "naturais" para
uma futura aliança. Mas não descarta o pp. IIEra para

' ,

estarmos juntos em 2008", lembra. Aliás, o PP também faz

parte do governo Dilma.

Transporte
Presidente da Comissão de

Transporte da Câmara de

Jaraguá, Justino da Luz, sem
trocadilho, pretende trazer à luz
detalhes dos aditivos contratuais
assinados pelaPrefeitura e a

empresa de transporte coletivo
da cidade. "Há falta de linhas
nos horários de' pico, faltam
os terminais integrados e

abrigos. Precisamos saber o
que foi assinado pela prefeita,"
questiona. A expectativa
também gira em torno do

percentual de aumento das
passagens para este ano.

Recuo
As pressões de PMDB e DEM

pelo comando da Secretaria

Regional podem até barrar
a indicação de Lia Tironi.
Raimundo Colombo está
numa sinuca de bico: ou

cumpre o acordo com o

PMDB, e aí o DEM pressiona
em favor de Loli Darnathê,
ou cumpre o acordo com
Paulo Bauer, que vale
também para Luiz Henrique,
Eduardo Moreira e o próprio
Colombo. Compensações à
vista. Ou para PMDB e DEM,
ou para Bauer.

Vice
Presidente da Câmara de Iaraguá, Jaime Negherbon, começa a se

movimentar dentro do PMDB para estar numa chapamajoritária em
2012.Vai articular com o deputado Carlos Chiodini. Nas internas, tem
dito que o ideal, tanto para o PMDB como para a cidade, seria uma
composição tendo Dieter Janssen na cabeça de chapa. r!

r

Política 5·

De passagem
'

Presidente de honra do PSDB catarínense, Dalírio Beber, tem reunião esta semana (em dia ainda a ser

definido) com o diretório tucano de Guaramirim. A turma quer saber qual o rumo do partido em 2011/12 e

quais cargos estaduais na região serão ocupados pela legenda. São pelos menos 13 espaços importantes, fora
o cargo de secretário regional. Segundo o presidente LinoVenturi, a hora da verdade se aproxima.

Câmara de Jaraguá do Sul só tem

sessão no dia Iode fevereiro, mas o

presidente Jaime Negherbon está no
itmo da nova função. Ontem, des

pachou normalmente no gabinete e aproveitou
para supervisionar a instalação de seis novos

aparelhos de ar-condicionado na Casa, adqui
ridos na gestão de Natália Petry. Os servidores

· estavam animados, pois o calor, o barulho e os

custos vão diminuir, dando sequência ao pro
cesso de melhorias iniciados por Natália. Da
cadeira de presidente, Negherbon já não es

conde uma certa mágoa em relação à acirrada

disputa em torno da SDR. A interlocutores, co
menta que sempre foi fiel ao partido e que de
veria ser lembrado numa hora como esta'.

Primeira mão
.Amídía estadual "descobriu" que
Paulo Bauer pleiteia a indicação do
secretário regional de Iaraguã do Sul e
defende a permanência de Lia 'Ilroní,
Também "descobriram" queMauro
Mariani abriu dissidência da tríplice e

se comporta como oposição.A coluna 'e

O Correio do Povo vêm tratando destes
dois assuntos desde dezembro.

Compasso
Técnicos do Dnit, em Florianópolis, estão
terminando a revisão do edital de duplicação da

BR-280, para que seja encaminhado a Brasília.
Eles trabalham contra o tempo e, ao que parece,
esbarram no desinteresse federal) omaior inimigo
do projeto. Já há quem defenda o envio de ofício
a São Critóvão, o padroeiro dosmotoristas, para
que a peça chegue a Brasília. Sem o crivo dos

conselheiros, o edital não pode ser publicado e o

processo fica parado. Pra variar.

PINGA-FOGO
GLOBALlZAÇÃO.Até na Índia tem
gente acompanhando a disputa

pela SDR de Jaraguá do Sul, lendo a
versão digital de O Correio do Povo.

TRIO·Renovação total no Senado

somente em três estados:Minas
Gerais, Acre e SantaCatarina.

MBIrESTAB •Nenhum tucano

regional foi consultado sobre a
indicação de Lio Tironi à SDR.
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Programa será revisado, podendo amenizarbriga fiscal entre se e outrosEstados

f�' @"m",·E

Suspensão esfriaguerra

Decreto que suspende artigo 148-A do Pró-Emprego vale até abril, quando o novo modelo, já revisado, pode entrar em vigor e beneficiar se

JARAGUÁ DO SUL

Nos últimos quatro anos,
as indústrias de Santa
Catarina receberam
benefícios de incentivos
fiscais proporcionados
pelo Pró-Emprego por
meio do governo estadual.

Até.
agora, as 781 empre

sas beneficiadas pelo
programa investiram R$
14,2 milhões no Estado,

gerando 64,4 mil empregos dire
tos. Somente em Jaraguá do Sul,
29 empresas movimentaram R$
408,5mil, resultando em �.773 no
vas vagas. Destes empreendimen
tos, nove são do setor do'comércio,
uma geradora de energia elétrica,
um hospital e o restante são indús
trias. Ao todo, na região, o valor de
R$ 435,8mil foi movimentado por
meio de 36 empresas, desde 2007,
gerando 3.267 novos empregos.

O governador Raimundo Co
lombo decretou a suspensão tem
porária do artigo 148-A, que diz

respeito à importação de produtos
que serão vendidos em outras re

giões do país na primeira semana

do mandato. Portanto, até abril,
novos pedidos de benefícios que
possibilitam incentivos, fiscais
com alíquotas reduzidas de ICMS

(Imposto sobre Operações relati
vas à Circulação de Mercadorias
e Prestação de Serviços de Trans

porte Interestadual e Intermuni

cipal e de Comunicação), estão

suspensos. Somente as empresas
inscritas entre 2007 e 2010 ainda

participam do Pró-Emprego.

será afetada e outras medidas de
vem serestudadas para substituiros
incentivos fiscais. "O Pró-Emprego
possibilita de 12% a 17% a menos

no valor de impostos para comprar
materiais para construir portos, as
sim como aconteceu com o Porto
de Itapoá, além do porto de Itajai
que já opera incrementando a eco

nomia, o que passou SantaCatarina
na frente de outros Estados.Ao con
trário da realidade do porto de Para

naguá, por exemplo," afirma ele.

O especialista também esclare
ce que o benefício tributário para
a importação de mercadorias pe
los portos catarinenses é impor
tante por oferecer deferimento no

valor do ICMS. "Quando alguém
importa uma mercadoria, é feito
um cálculo dos tributos em cima
da mercadoria. Depois da regula
rização da mercadoria, a empresa
tem diferenciação do débito, o que
atraiu novas empresas, uma espé
cie de oportunismo," conclui.

A medida refletiu como uma

trégua na guerra fiscal que acon

tece com Santa Catarina e outros

Estados. Conforme informações
da assessoria de comunicação da
Secretaria do Estado da Fazen

da, o programa está ameaçado
por causa das Adins (Ações Di
retas de Inconstitucionalidade)
movidas contra os benefícios no

Supremo Tribunal Federal pelos
Estados do Rio Grande do Sul e
São Paulo. Segundo a assessoria,
o governo decidiu revisar o pro
grama, o que cancelou proviso
riamente o inciso para pedidos de

,

novos regimes especiais para im
portar mercadorias que serão co

mercializadas em outras regiões.
De acordo com o advogado tri

butarista João Carlos Cassuli, caso
o programa seja cancelado defini
tivamente, a economia catarinense .-

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

SAIBA MAIS
Só em 2010, o Pró-Emprego,

aliado as ações de incentivo do

governo estadual, possibilitou
abrir 318 vagas para vários seto

res de Jaraguá do Sul. Outras 125

oportunidades foram criadas em
Guaramirim. Os dados são ba
seados numa pesquisa feita pela
SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional) para mostrar

que o Estado investiu na região
um total de R$ 39;3 milhões no

setor de desenvolvimento eco

nômico sustentável, o que inclui
o Pró-Emprego.

Com os incentivos fiscais
proporcionados por meio
do Pró-Emprego, Santa
Catarina incrementou
a competitividade de
mercado. Por isso, os

Estados do Rio Grande do
Sul e São Paulo devem
procurar outras medidas
para fomentar a economia
local e não se posicionar
contra o programa.

csuo BAYER

"

EMPRESAS
INSERIDAS NO
PROGRAMA

• Jaraguá do Sul - 29

• Corupá - 1

• Guaramirim - 4

• Schroeder - 2

• Massaranduba- O
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As
vagas estão sendo ofe

recidas pelo Senai, Se

nac, Fameg/Uniasselvi,
Fatej /Anhanguera e Fa

culdade Jangada. Os cursos vão

desde Administração de empresas
a design de moda, além de cursos

técnicos.
As inscrições para o vestibular

do Senai devem ser feitas direta
mente na instituição. O prazo de

inscrição direta foi estendido até
dia 14, e a prova ocorre no domin

go, dia 16. No caso dos cursos téc

nicos, é possível se inscrever pelo
site www.conhecimentoamais.

com.br, mas para o nível superior,
as inscrições online fecharam nes

ta segunda-feira. O curso oferecido
é o de produção de vestuário, com
35 vagas, e a taxa de inscrição é de

R$ 50. Inscrições para os cursos

técnicos vão até dia 21, e o exame

será no dia 24. A taxa destes é de

R$ 15, com 450 vagas em 12 cursos

em Iaraguá, e um em Schroeder.
No Senac, as vagas estão

abertas até dia 17. A prova será
no dia 22, e as vagas são para os

cursos de Gestão da Tecnologia
da Informação (37 vagas) e Pro

cessos Gerencias (32 vagas), pelo
site www.sc.senac.br.

A Fameg está oferecendo 14

cursos, quatro deles na área de ad

ministração, e três na área de en

genharia. A inscrição está aberta
até o dia 21, diretamente na insti

tuição, e não haverá prova. Pois a

seleção será via histórico escolar.A
taxa da Fameg é de R$ 30. Os cur
sos têm, emmédia, 35 vagas.

AAnhanguera/Fatej está com
inscrições abertas para o vesti
bular até o dia 20, com seleção
no dia 23, para o vestibular, e até
dia 15, com provas nos dias 12,14
ou 15, para processo continuado,
e deve ser feita pelo site vestibu

lares.br, com taxa de R$ 25.-
A Faculdade Jangada tem 150

vagas em aberto, com inscrições
até dia 21. Os cursos, cada um

com 50 vagas, são de Educação
Física, Biologia e Enfermagem.
As provas serão nos dias 22 e 28.

Não há custo na inscrição, que
deve ser feita pessoalmente.

/
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"
Prazo de

inscrição direta
foi estendido
até dia 14, e a

prova ocorre no

domingo, dia 16.

"

t: W!fo�/!I I,t: I �$� I

Vagas abeletas para cursos
técnicos edenívelsuperior
Oferta é ampla, com cursos que vão de Arquitetura a Química
Inscrições estão abertas
para mais de 1 mil

vagas, em nível superior,
e para 485 técnicas.

PIERO RAGAZZI

As vagas abertas em janeiro abrangem de tecnologia até humanas, e incluem desde cursos teóricos, como física, até formações mais práticas, como moda

(URSO DE ENGENifARIA ovn É UMA DAS NOVIDADES DESTE ANO

Unerj oferece 430 matrículas em 16 cursos
Até o próximo dia 25, a

Unerj (Centro Universitário
de Jaraguá do Sul) oferece 431

vagas em 16 cursos através do
vestibular complementar, que
acontece no dia 30 de janeiro.
As inscrições podem ser feitas
no site www.unerj.br.

Uma das novidades deste ano
é o curso de Engenharia Civil,
com aulas nos períodos vesperti
no e noturno. Os demais cursos

oferecidos são de Administração 24 as inscrições para o proces
(matutino), Administração (no- so seletivo do novo curso téc

turno), Ciências Contábeis (no- nico do Campus Jaraguá do Sul

turno), Tecnologia em Gestão de do IF-SC (Instituto Federal de '

Recursos Humanos (noturno), Santa Catarina), o integrado em

Direito (matutino), Direito (no- Química. São 35 vagas destina

turno), Tecnologia em Análise e das a quem quer estudar o ensi
Desenvolvimento de Sistemas no médio e o profissionalizante

1/ (noturno), Tecnologia em Ali- dentro do IF-SC. Os candidatos

I mentos (noturno), Tecnologia devem se inscrever no processo

II em Automação Industrial (Con- seletivo no site www.ingresso.�W;
� vênio �nerj/Senai,_ no�ur?o), ifsc.edu.br. Outras informações

. ..

,,'

I Tecnologia _ ��_ ����a�__ ��_l�I?-,- I?_��? _ ����_�o�� _ ��_��_ !�?_ ��?_O. .; ... , . Vestibular complementar da Uner] acontece no dia ,30
.

tal (noturno), Design (noturno),
Moda (noturno), Engenharia de

Produção (vespertino /noturno),
Engenharia Elétrica (vespertino/
noturno) e Engenharia Mecâni

ca (vespertino/noturno). Outras
informações pelo telefone (47)
3275-8200.

IF-SC

Também estão abertas até

EDUARDO MONTECINO

�
I,
I

IIII
�
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"
Como a região é
muito industrial,
a mão-de-obra é

disputada. E na
construção civil

,

existe, sim, carência.
PAULO OBENAUS, PRESIDENTE
DO SINDICATO DA INDÚSTRIA

DA CONSTRUÇÃO
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CO STRUÇÃO
Setor encerra 2010 com
um crescimento de 10%
Facilidade de crédito impulsiona a procura, principalmente por imóveis populares
JARAGUÁ DO SUL -

"

o setor de construção
civil fechou 2010 com um

crescimento de até 10%
ante 2009. A informação é
do Sindicato da Indústria da
Construção do muniCípio.
"

F
oi um ano positivo para os cons-

trutores e, em 2011, esperamos
que este

.

índice de crescimento

seja mantido", afirma o presidente
do órgão, Paulo Obenaus. Segundo ele, a
principalmolapropulsora tem sido a faci
lidade de crédito. "Existem recursos para
financiamentos e isso gera um aumento

na demanda. Existem programas de in
centivo e crédito por' parte do governo.
Isso movimentou a procura por imóveis,
principalmente aqueles com valores de
investimentos menores, até R$150 mil",
comenta, destacando o programa Minha
CasaMinhaVida, do governo federal, res
ponsável pelo acesso de milhares de bra
sileiros à primeira casa própria.

No final do ano passado, ainda de acor
do com Obenaus, devido às tradicionais

construções e reformas de fim de ano, o

setor sentiu um aumento na procura por
materiais de construção. "Não chegou a

faltarmaterial, não houve problemas de
abastecimento, mas o que ocorre é que
em caso de materiais técnicos, como

por exemplo, um elevador, é preciso pla
nejar a compra com, no mínimo, seisme
ses de antecedência", explica.

CHEGA A FALTAR
MAO-UE-OBRA

Se, por um lado, o setor da construção
civil comemora o aumento na demanda,
por outro, precisa conviver com a falta
de mão-de-obra. "Como a região é muito

industrial, a mão-de-obra é disputada. E,
na construção civil existe, sim, carência.
Nossa maior dificuldade está em encon

trar pessoas para cargos mais técnicos

como, por exemplo, pedreiros, carpintei
ros, marceneiros, colocadores de pasti
lhas e cerâmicas", aponta.

Cursos em parceria com o Senai es
tão previstos para este ano, fomentando
a capacitação destes profissionais. "A
área de construção civil está em cres

cimento e oferece oportunidades com

bons salários", enfatiza.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

bém para a gasolina", explica
o administrador de um posto,
Lourival José Demarchi.

Segundo ele, em dezembro
de 2010, o álcool era vendido
a R$ 2,09 o litro. Neste ano, o

preço já está em R$ 2,27. "O
custo aumentou para nós e

tivemos que repassar. Mas a

tendência é, no decorrer do

ano, estabilizar o preço e dimi
nuir um pouco", explica.

Sindicato espera manter índice de crescimento na casa dos 10% em 2011 mas encontra dificuldades pela falta de mão-de-obra

Preço médio da
gasolina está

girando em torno
. dos R$ 2,67.

Hoje, o preço do litro da

gasolina está girando em tor

no do R$ 2,67 na cidade. A lista
completa dos preços pratica
dos pelos postos domunicípio
em dezembro de 2010 pode
ser acessada através do site

�.jaraguadosul.coin.br.

GASOLINA TEM LEVE ALTA NESTE COMEÇO DE ANO

Álcool puxa aumento dos combustíveis
Diante do aumento da pro

cura por combustíveis, devi
do às viagens de fim de ano,

.

alguns postos de Iaraguá do
Sul já reajustaram os preços
do álcool mas praticamente
mantiveram os valores da ga
solina praticados no final de
2010. Ontem, a reportagem
de O Correio do Povo percor
reu os principais postos da
cidade e, dos sete estabele
cimentos visitados, .apenas
dois haviam subido o valor da

gasolina em relação ao preço
divulgado pela pesquisa do

Procon, de seis de dezembro
do ano passado. Nos dois ca

sos, o aumento havia sido de

apenas R$ 0,02. 110 preço do
álcool aumentou por, causa
da entressafra, isso é normal
nesta época do ano. Como a

gasolina possui álcool em sua

composição, alguns postos re
passaram este aumento tam-

II�
i

I

I
I
�
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Preço da gasolina é estável, mas álcool sobe e preocupa
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Universo TPM

Elijane Jung

Aguenta firme
Dieta

parece ser um mal, uma célula contaminada do cor
po feminino que, com certeza, semanifesta em vários pe
ríodos da vida de umamulher. Exceto em algumas como
Gisele e Ana Hickmann. Sabedora disso, uma marca es

trangeira voltada para produtos dietéticos fez uma pesquisa com
mil voluntárias, das quais 42% estavam em dieta. Os principais
motivos: o espelho implacável, as imbecilidades do marido com
comentários infelizes, a busca pelo grande amor e a inspiração
em celebridades. Dessasmilmulheres, apenas 4%mostraram-se

satisfeitas coIl_l o corpo (o tal gene estava hibernando). A última
descoberta dessa pesquisa é que as mulheres desistem da dieta

mais oumenos após 8 dias. E é aí que eu queria chegar: 8 dias???

Fala sério! Quisera eu ter a força pra agüentar 8 dias...

um queme aparecei

i�stQil'll iâ ao tta�âlhQ,
". �".'

"

',I.' :', ' q J

i

.... '-,.
,_ .

,

100%. Jámatei a saudade
daminhamesinha e da

I minha paR�I�da, da nossa
'teiefonis�a tão fófis das11

, . ' , ,

meninas da limpeza, dos
rapazes do pátio... E até
do chefe! Opa! Relatório,
rêllnião, projêtos ... Tô'indó!

GUM
Contabilidade
Consultoria Empresarial

CR�lSt, OW&'il"U Dualidade
E_�:p�)tttncja

11€';f��"W ,áS,;"Cmnp<::têttC'1a
Credibilidade

.'.

W�'W,�Il'i2.t:".Qm�br
(47)3311-4747 Desde 1978

gumz@gllCTlz.com.!;Ir

fIM6NRCllfA OUE lÃ ceara,

É

Mulher 9

BISCOITO �
DA SORTE I�

Não reclame tanto da vida. I
F SH

Saia boneca, com blusinha
.enxuta e uma rasteirinha. De noi
te ou de dia. Variando apenas os

acessórios. A saia, rodadinha em

tecido mais grosso, dá o volume
necessário enquanto a blusa jus
tinha, enxuga e passa a impressão
de tronco menor. Pra completar, a
rasteirinha, hit do verão, comple
ta umvisual pra lá de caprichado,
deixando aparecer os dedinhos
com unhas bonitas e pezinho bem
cuidado. Lindo, né? Não falei que
é o flash?!

É A TREVA
o comercial da Havaia

nas que mostrou uma Fer
nanda Vasconcellos sem

umbigo. Nós já presencia
mos gafes semelhantes em IJ

anúncios impressos em re

vistas. Mas em filmes para
a TV; parecia impossível.
Só parecia. A atriz mostra

uma barriguinha sarada,
mas sem o umbiguinho. É
a treva mesmo: São tantos

os recursos tecnológicos à

disposição dos profissio
nais, que acabam esque
cendo como é um corpo
humano de verdade. E a

gente aqui, achando que
aquele corpinho é real!

GTRl G+ GTRl V
COMO SE LIVRAR DOS PNSUZINHO;;:S;;.;*._0_- _

OROGA DL! PNEUZINHO! ACHO QUE vou FAZeR
COMO ACABAR COM ISSO? UMA aOA DIETA!

Nem tu,
nem ele. Vós!

A amiga de uma conhecida
estavanoivaháum tempão, só
esperando o pedido. E o cara

deu marcha à ré e terminou
tudinho. Comentando sobre

isso, essa minha conhecida
se pôs a conjeturar, dizendo
que foi melhor assim, pois a

ex-futura-noiva não mere

cia um triângulo. E explicou
que triângulo num relaciona

menta, significa que uma das

pessoas é dependente de algo
ou alguém. Como o exemplo
clássico de morar com os pais
depois de certa idade. Ou ain

da, ser um workaholic, viciado
em trabalho, ou jogos, drogas,
materialismo... Gostei da de

finição dela. Realmente, casar
com um triângulo não é o ide
al de umamulher.

Sem máscaras
As coisas mudam, se transformam, evoluem o tempo

todo. E às vezes apenas adormecem. Digo isso por que
passei uma tarde inteirinha na piscina com minha so

brinha que já namora há... ·0 que? Uns dois anosvl Nesse

tempo de namoro, pouco acompanhei da vida dela, até
por que a dedicação é, compreensivelmente, quase toda
para o namorado. Mas nesse tempinho com ela, percebi
como ela amadureceu e como continua a mesma pesti
nha, rindo, fazendo piada e sendo espontânea. Caracte
rísticas próprias dela, que eu imaginava terem se perdido.
Foi bom saber que ela é a mesma espoleta. Amei passar a

-

tarde ínteírínha falando bobagens e ouvindo as opiniões
dela. Só não 'viramos a-noite por que minha irmã se recu

sou a continuar preparando nossas bebidinhas... Humpf

acho pensante
Um site trazia uma matéria sobre uma

editora que lançou uma obra reunindo
com imagens de mulheres com bumbuns

grandes. Aí, eis que nos comentários, um
sujeito que se identificou como "Cientista",
deixa a seguinte explicação: "É uma coisa

biológica e física... A matéria que deve
ria formar o cérebro por algumas razões

desce e se acumula na região dos glúteos,
aumentando-a de tamanho e deixando a

região de cima num vazio." Tudo bem. Ele
foi engraçadinho, mas pergunta pra 'um
fulano desses pra onde ele dirige o olhar

quando vê uma popozuda? Míseravãol
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CLlC DO LEITOR
CRONICA

QUINTA-FEIRA
Esses quatro
gatinhos de
um mês estão
para adoção
com Luciano.
e Kenylly.

Contato pelo
telefone

99446829,ou
pelo e-mail
oliveira.grs@
gmail.com

SÁBADOSEXTA-FEIRAQUARTA-FEIRA
Carlos H�nrique

Schroeder, escritor:
KellyErdmann,
jornalista

CharlesZimmermann,
escritor

Patr'ÍCiaMoraes,
.
jornalista

História da literatura catarinense

Falar
de literatura, educação e cultura é falar de

Celestino Sachet. Não há como dissociar. O
incansável professor, escritor e pesquisador já
atuou - e atua - em todas as áreas da cultura e

da educação. Como elemesmo já disse, adora sala de
aula, escreveu livros didáticos que foram usados, na
escola, por milhares de adolescentes, escreveu para
a televisão - "Santa Catarina, 100 anos de História",
estudou e fez conferências em países como Portugal,
México,Argentina e Bélgica. Foi reitor da Universida
de Estadual de Santa Catarina.

Dos mais de vinte livros publicados até hoje, al
guns são preciosos para a literatura produzida por
autores que vivem em nosso Estado, pois são registro
ehistória das letras catarinenses, pesquisados autor a
autor, livro a livro, com carinho e dedicação.

Além das antologias organizadas por ele,
como "Antologia de Autores Catarinenses", "Pre
sença da Literatura Catarinense", Poesia Sertane
ja" e outros, que divulgaram e ajudaram a revelar
bons escritores, livros como "A Literatura de San
ta Catarina", "História da Literatura Catarinense"
e liA Literatura Catarinense" são documentos im

portantes e substanciosos para pesquisa e consul

ta, verdadeiras enciclopédias da produção literária
de gente que viveu e vive neste pedaço de chão

privilegiado que é a nossa Santa e bela Catarina.
"A Literatura Catarinense", publicado em 85, está

com uma nova edição atualizada a sair provavel
mente neste ano e, como o próprio Celestino afirma,
é "um livro de análise da literatura que fazem os cata-

rinenses e não se fundamenta em critérios estéticos
de uma rigorosa crítica literária. Ele vê a literatura - o

poema, a ficção e o ensaio como o patrimônio cul
tural de nossas terras e de nossas gentes e como a

manifestação de um grupo social e político que vem
se formando através dos tempos e que se adapta às
correntes daHistória e da Cultura."

Não é, simplesmente, um registro rápido da bío
bibliografia dos escritores de nosso Estado: ele agre
ga a história da literatura feita em Santa Catarina,
apresenta cada escritor com a sua biografia, traba
lhos publicados e o detalhe feliz que é o diferencial
do livro: análise da obra de quase todos os auto

res mencionados, pelo próprio Celestino e/ou por
vários outros apreciadores críticos, publicadas. em
livros, jornais, revistas, etc.

O leitor pode, assim, ter ideia do que trata a

obra de determinado autor, commais de uma opi
nião, não raro, da qualidade da mesma, da reper
cussão e do efeito que ela causou na sociedade. Um
livro de referência para a pesquisa e estudo e para
obtermos boas indicações de leitura.

Uma obra completa e honesta, que resgata a

obra de cada escritor desta terra Catarina, para que
se saiba que ela existe e que podemos conhecê-la,
se aindanão a conhecemos.

E que venha a nova edição de "A Literatura Ca

tarinense", garimpada por Celestino Sachet, esse in
cansável estudioso do que se escreve por aqui, para
nos dar um panorama amplo e atualizado de nossas

letras, como só ele é capaz de fazê-lo.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nessas férias viaje tranqüilo ..

Cuidamos com cID'inho do seu cão e gato.
Bospedagem no pet shop ou

tratamento na sua I'esidência.

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

MElHORES MARCAS DE RAÇÃO A GRANEl

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Enrolados (Dub) (13h20, 17h20, 19h20, 21h20
- todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (18h40, 21h - todos os dias)
• Megamente (Dub) (14h30, 16h30 - todos os

dias)

• Cine Garten 3
• Incontrolável (Leg) (14h10, 16h20, 19h, 21h10
- todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enrolados (Dub) (13h50, 16h, 18h10, 20h10 -

todos os dias)
• O Garoto de Liverpool (Leg) (22h10 - todos os

dias)

• Cine Garten 5
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (14h - todos os dias)
• 72 Horas (Leg) (16h30, 19h10, 21h40 - todos

os dias)

• Cine Breithaupt 3
� Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 -

todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Enrolados (Dub) (14h15, 16h30, 18h45, 21h -

todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Enrolados (Dub) (13h30, 15h40, 17h50, 20h,
22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• De Pernas pro Ar (Nac) (13h45, 19h45 - todos
os dias)
• Skyline - A Invasão (Leg) (15h45, 17h45,
21h45 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Enrolados (DuB) (13h30, 15h40, 17h50, 20h)
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (22h - todos os dias)Olaudlo Bacnmann 'Hllberto Leh.n

Deise Klosowskl IItoh Braun

Diego Weber João M. Mohr Vilr:nar Maas Janice V. krehnke
Elvira N. sgulssaro, Judite ( Grosskopf Vivian Schiochet Joacir Gonçalver Jf Qswin Bublitz
Geovane Carline Leandro Capraro 'Jonas A. Englcnt Ricardo Depime
Geronimo S. Kanzler Maria L. Adrtano 11/01 Josiel F. Fritz Roberto C. Daniel
Gertrudes Correia Olindina M. de oliveira Adenor Kone,11 Josiel M. Gomes Vanessa Sramorski

• Cine Mueller 3
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (13h30 - todos os dias)
• Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (16h, 18h, 20h, 22h -todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (14h20 16h45, 19h15, 21h50 - todos os

dias)

• Cine Garten 1
• Entrando numa Fria maior ainda com a Família (Leg)
(14h30, 16h50, 19h30, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h, 16h30, 21h30 -

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

�----HORÓSGOPO----�
ÁRIES
Há uma tendência a. criar expecta
tivas que podem não ser atendidas.

·Há sinal de conflito a dois. Seu esta

do de otimismo pode não se confirmar
nos resultados. Cuidado para não des
contar a sua frustração em quem está
mais perto.

SAGITÁRIO
Sua mente vai estar fértil, mas com
forte tendência à distração. No

amor, relação recente pode se tornar

compromisso sério. Chance de envolvimento
com pessoa mais experiente. O dia requer cui

dado com palavras e seus julgamentos.

• Cine Garten 2
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h20-17h-19h20-
todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac) (21h30 - todos os dias)

LEÃO
Não abuse da sorte ou terá que
pagar caro por isso. Problemas

que vinha tentando evitar podem
transbordar. A distância pode ser seu maior

desafio na vida a dois. Siga suas convicções
e terá facilidade para convencer os outros.

• Cine Neumarkt 6
• Incontrolável (Leg) (14h30, 17h, 19h30, 21h -

todos os dias)

NOVELASCAPRICÓRNIO
Se quer atrair coisas positivas, não
se deixe influenciar pelo pessimis-
mo alheio. Há um desejo de se des

tacar no trabalho, mas não perca o foco da

spa vida sentimental. Sua mente vai estar

agitada e terá dificuldade de concentração.

TOURO
Não apresse os acontecimentos.
Tudo indica que estará com uma

consciência mais crítica acerca das
coisas que estão em sua vida. Há uma

forte inclinaçâo a sacrificar sua vida amo

rosa. Cuidado com falsos amigos.

o astral revela conflito entre seus

anseios e os interesses alheios.
Sinal de crise no campo sentimen-

tal. Talvez seja preciso lidar com o

sentimento de perda. Medite sobre o que
dá valor e veja o que pode mudar em seu

.

dão entrada nos papéis do casamento. Nicolau pede
para que Karina modernize a casa da fazenda. A sós, Ni
colau coloca uma arma em sua mão e pergunta se ela é

capaz de usá-Ia. Diana conversa com Carlos sobre André.

Ellen conversa com Newton em um motel. Ajuricaba tenta
falar com Sônia. Virgínia o impede e ele sai irritado .. Sér

gio espera porAndré na praça lendo um jornal e Ajuricaba
senta ao lado dele sem que ele perceba.

ARAGUAIA
Estela explica à Mariquita como pode salvar Solano

da maldição. Solano e Manuela pedem a Ricardo por um

laboratório para fazer o exame de DNA. Mateus entrega
uma carta de um admirador secreto a Lenita. Estela afir
ma para Ruriá que vai ficar com Solano. Janaína pergun
ta para Fred o que ele faria se soubesse que Amélia se

apaixonou por outro. Manuela observa a foto que Padre
Emnio trouxe do hospital psiquiátrico. Fred pergunta para
Vitor quem é a mulher por quem ele está apaixonado.
Amélia fala para Max que pretende sair de casa no dia

em que Manuela se casar com Solano.

comportamento.

GÊMEOS
No trabalho, não entre no clima de

competição. O dia vai ser atribula-

do, com pendências que precisam ser

resolvidas. Um romance recente pode se

tornar um compromisso. Não convém brin

car com o sentimento dos outros.

F""""""""""" LIBRA
Evite fazer promessas que não

,--:.......--,

possa cumprir. Não force seu ritmo

de trabalho ou poderá se perder. No
campo afetivo, não seja tão duro(a), é momen
to de fazer concessões. Suas ideias estarão a

mil, mas nem todas serão funcionais.

, O dia revela que pode se ver em

apuros por causa de documentos
que não tenha lido atentamente.

O relacionamento caminha para uma

maior solidez. Melhor não se envolver com

problemas financeiros dos outros.

TI-TI-TI
Thales diz a Jacques que quer comprar sua mar

ca. Magali revela a Armandinho que eles são irmãos.
Suzana comunica à equipe que Jacques desistiu do

PASSIONE processo. Dona Mocinha conta que teve um caso com

Últimos capítulos. Em virt1Jde da reta final, a emis- Orlando e mostra sua fortuna para os netos. Thales
CÂNCER

�ESCORPIÃO
Há tendência a criar expectativas sara escolheu não divulgar os resumos dos episódios. avisa que há outro comprador interessado na grife de

Pode se incomodar com restrições Trabalho que possa ser feito dis- e esperar por favores que podem Jacques, e Jaqueline contrata Mário Fofoca para inves-
profissionais. O desejo de se destacar eretamente conta com a proteção não ser atendidos. Problemas fi- RIBEIRÃO DO TEMPO tígar, Yasmine diz a Desirée que viu Jorgito com Thaísa.
no trabalho pode fazer com que perca o dos astros. Há uma forte inclinação nanceiros ou de ciúme podem preju- Filomena fica tensa com a explicação das etapas do Marcela volta à casa de Bruna para buscar Paulinho e

foco de suas necessidades emocionais. Não para sacrificar sua vida amorosa. O dicar a relação. O romance pode esfriar de
curso de salto. Ajuricaba espera Sônia acordar e descon- encontra o filho com Edgar. Desirée surge na casa de

assuma mais tarefas do que possa cumprir desejo de ficar só pode aumentar hoje. Cui- repente. Cuidado, seu otimismo não vai se

ou poderá se perder. dado com desperdícios hoje. confirmar nos resultados.
fia que ela tenha fugido novamente. Querêncio e Marisa Jorgito e o flagra abraçando Thaísa.

'-- �����_� ���_�_� ��__.. �_". _. _.;. a ao •••••••••••••••••• �9 !��u.n;? 9?� 9?P��I?� _é de_r.espo���iI!���e_=e�!S:>0�a.s)... •
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STO DE VIDA
,

Indice temmaioraltaem seisanos
Os 6,91% divulgados pelo Dieese representam variação percentualmais eleveda desde 2004

SÃO PAULO

O índice do- Custo de Vida
(ICV) apresentou alta de
6,91% em 2010, a maior
variação anual desde 2004,
quando avançou 7,70%.

Oíndice
é calculado pelo Die

ese (Departamento In
tersindical de Estatística
e Estudos Socioeconô

micos). Os gastos com Alimenta

ção registraram a maior variação
dentro do ICV no ano passado,
11,95%, o único grupo cujo por
centual superou o do índice geral.
Habitação teve alta de 6,68%, Edu

cação e Leitura subiu 5,48% e Saú
de apresentou elevação de 5,45%.

O grupo Despesas Pessoais
subiu 4,72% e Transporte avan

çou 4,25%. As menores variações
foram apontadas em Despesas
Diversas, de 1,66%, Vestuário, de
0,61%, e Recreação, de 0,51%.
Apenas o grupo Equipamen
to Doméstico apontou deflação
de preços em 2010, de 1,02%.

Dentro de Alimentação, a maior
alta foi de produtos in natura e se

mielaborados (16,70%), dos quais
destacaram-se a variação de feijão
(66,57%), carne bovina (37,70%),
laranja (25,04%) e frango (23,82%).

No grup.o Alimentação
a maior alta. foi de
p,rodutos ln natura e

semielaborados, com
. feijão, carne bovi.na,
.

laranja e frango.

Na divisão do ICV entre Bens
e Serviços, os preços dos primei
ros subiram 6,7%, enquanto os de

Serviços registraram alta de 7,1%.
Dessaforma, osBens contribuíram
com 3,3 pontos porcentuais para o
ICV e os Serviços, com 3,6 pontos.
A alta do custo de vida foi maior

para as famílias de menor renda,
de 7,67%; para as famílias com ní
vel intermediário de rendimento,
o aumento foi de 7,44% e, para as

famílias com renda mais elevada,
o custo de vida apresentou eleva

ção de 6,49%.

PREVISÃO DO TEMPO

""rI.: f�� 0("'% t:�:!'I"r' ��V t: w� W,:,J 'II� wr u; t: ,do I $:� 1/11:" I."

Dia calmo em todo o

estado, com chuva fraca
no final da tarde no

litoral. Poucas nuvens e

predomínio de Sol, com
temperatura ascendente.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 18°C
MÁ)(: 29°C

QUARTA
MíN: 18°C
MÁX: 30°C

QUINTA
MíN: 18°C
MÁX: 33°C

SEXTA

MíN: 18°C �

MÁX: 31°C

En:�(llm';.ldil Partiia!ll,ellh� lI!1JhlwJn
llublaLl!l

19� J�� I()�::
'

'''r® ���.�� c � wd

Calor extremo
chega ao estado
Com as temperaturas em as

censão, Santa Catarina deve en

frentar níveis extremos de calor,
especialmente no interior do es

tado, nas proximidades de Lajes
e São Joaquim. Nas regiões litorâ
neas, por ora deve afetar as proxi
midades de Florianópolis.

ARQUIVO OCP

Gastos com alimentação registraram a maior variação dentro do índlce do Custo de Vida no ano passado

Mares tranqüilos
com leves chuvas
A previsão para o mar nesta

terça-feira é de águas tranqüilas,
com ondas de pequeno porte e

chuvas fracas no início da ma

nhã e ao anoitecer, e ocasionais

rajadas de vento. Trovoadas estão
previstas para amadrugada.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Gato e rato

Pelo
meu fio vermelho

fiquei sabendo que cir
cula entre os ouvidos
famosos do hy-so [ara

guaense, que uma senhora da
nossa sociedade anda corren

do atrás do marido para tentar

pegá-lo em flagrante. Dizem que
ele escorrega que nem quiabo, e
ela só chega atrasada nos lugares
aonde presume que ele está ...
Mas o comentário é_ geral: ele é
um bom moço e tudo não passa
de ummal entendido. Em Jaraguá,
tudo se sabe! Para relaxar, so

mente tomando um chope bem

gelado da Kõnígs Bier.

Gomes e
bebes

Segundo alguns de
_ meus amigos da área, a

doidinha AmyWinehouse
- famosa por seus "porre
tes" -, no show em Floripa
não deixou de solicitar
em seu camarim diversas
bebidas, entre elas vinho
e vodca. Além de batatas

chips e as balas alemãs
Haribo, conhecidas pe
los clássicos ursinhos de
ouro. Ah, bom ...

.

, , Quando é necessário
mudar? Antes que
seja necessário.

(LAtiS MULLER , ,

:�S�Rtr'I «C> z:r.?7 U'l!:I
: F�:
: Ginástica é moda;
I Av. Mal. Deodoro da Fonseca I

I 81� - c�'".ln:J - Jara��á do Sul :

NAS RODAS
• Em breve, deve pintar uma
nova casa japonesa na urbe
sorriso. Os comandantes
têm renome na maestria da

gastronomia oriental em
Curitiba. Volto ao assunto.

• Quem está de bem com a vida
e arrasando corações é a "falsa

magra" Maria Rúbia Barbosa.
Boa, boa, boa ...

• Um casal que está cada vez
mais feliz e apaixonado é
formado pelos meus amigos
Rodrigo Mendonça, da Capital
Imóveis, e sua Joana.

. .
... ., ... ",

Níver da Odete Na área
z
o
'::i

Odete Kanzler, da loja de ar

tesanatos no Jaraguá esquerdo,
a mãe mais querida de Raquel
- da Behling Automóveis -, é a

aniversariante mais festejada
de hoje. Mil vivas!

Depois de treze anos moran

do nos EUA, atualmente na cida
de de Califórnia, veio me visitar a

amiga e artista plástica Dagmar
Bruemuller. Feliz da vida, ela está
com mil planos para 2011

Dica de
terca-feira

.:J

Hoje, tem festival de "Espeti-
nho" na MI. Beef. Aliás, a casa a

cada dia vem bombando mais.

Silvyo, o dono do pedaço, tem
muito talento e por isso tam

bém tem o sucesso.

De volta
Hoje à noite retorna o futebol

dos Looks no Complexo Esporti
vo Iaraguã, antigo GT Society, que
agora é comandado por Maurí
Cani e Djalma Bago. Para come

çar bem o ano, o nosso gourmet
favorito Tato Branco elabora um
delicioso primo canto na grelha.

.... 'A loafeijoada dq Moa que
reuniu mais de 1300 pessoas.

:'

• A 8° Stammtisch que reúaíu
rnais de 20.mil pessoas. '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FIM DA NOVElA

Ronaldinho fecha com Flamengo
Jogador assina contrato por três anos e meio e seu salário será de R$ 1,8 milhão

DA REDAÇÃO

DepoiS de mais de dez dias
a novela finalmente chegou
ao fim e com um final feliz
para os rubro-negros.
...... onaldinho Gaúcho é do

..1IIIIl Flamengo. O irmão do

jogador e empresário,
Roberto Assis, esteve em

uma churrascaria na Barra da Ti
juca, Zona Oeste do Rio de Janei
ro, em reunião com representan
tes do clube da Gávea, entre eles
o vice financeiro, Michel Levy,
para acertar os últimos detalhes
da complicada negociação.

A única pendência era uma

quantia que oMilan ainda estava
devendo a Ronaldinho, que não

queria abrir mão dela. No entan

to, as duas partes chegaram a um

acordo. O contrato do craque
terá duração de três anos e meio

(42 meses) e o novo camisa la do

Mengo deve receber R$ 1 milhão,

mais R$ 800 mil por mês com

ações de marketing e direitos de

imagem, com a ajuda da Traffic.
Vale destacar que Grêmio e

Palmeiras, os dois concorrentes

do Flamengo nas negociações,
chegaram a anunciar o acerto.

Porém, durante o fim de semana
ambos desistiram oficialmente
da contratação e abriram cami

nho para o time carioca. Especu
la-se que o FIa foi a única equipe
disposta a pagar multa rescisória

para o Milan, o que decidiu a ne

gociação.
O Corinthians ainda esbo

çou um interesse, e até se dispôs
a pagar R$ 1,8 milhão por mês,
mas não chegou a contatar As

sis, que teria de ir ao Parque São

Jorge. "Olha como é que eu estou

(vestido), acha que eu vou pegar
um avião para ir a São Paulo?
Estou muito bem aqui no Rio",
disse. Ronaldinho viajou ontem

para o Rio de Janeiro e a festa de

apresentação será na terça ou na

quarta - feira.

DIVULGAÇÃO

-

Um-dos objetivos do craque no Brasil é voltar a ser convocado regularmente pela seleção brasileira

Messi ganha bola de ouro
pela segunda vez seguida

Lionel Messi é pela segunda vez quartas de final da Copa do Mundo
consecutiva o melhor jogador do e Messi deixou o torneio sem mar

mundo. A Fifa escolheu o astro ar- car gols. Porém, pelo Barcelona,
gentino como o destaque da tem- o craque teve um ano de vitó

porada, desbancando Andrés Inies- rias, ainda que não completo. Ele
ta eXavi Hernández, companheiros conquistou o Campeonato Es

de Barcelona que foram campeões panhol com sobras, mas caiu na

da Copa do Mundo. O jogador es- semifinal da Liga dos Campeões
tava visivelmente surpreso e em seu para a Inter de Milão, que seria

discurso, admitiu que não esperava campeã do torneio continental.
vencer e homenageou os colegas de No feminino, Marta, 24 anos,

time, lembrando também dos tor- foi eleita a melhor do mundo pela
cedores do Barcelona. Ao contrário . quinta vez de forma consecutiva.

de seus companheiros de clube, o Soberana, ela superou as alemãs:
meia não teve um grande ano com Fatmire Bajramaj, 22 anos e a já
sua seleção. A Argentina caiu nas veterana Birgit Prinz, de 33.

DIVULGAÇÃO/FIFA

Me��� admitiu que não esp�rava e M����_ve�ceu pela quinta vez
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Contando história
Os bons vendedores costu

mam utilizar uma forma bem
interessante de firmar coriceitos'

junto aos compradores apelando
para "filminhos" como:" Imagi
ne.que o senhor compre um pro
duto inferior e toda a sua produ
ção tenha.... ).

Agora, esta mesma técnica
está sendo adotada por algumas
empresas para realizar a "venda"
interna entre seus funcionários.
Como se pode observar, sempre
existe uma forma diferente de

apresentar seus argumentos.

Mais patentes
o novo compressor da

Embraco está atualmente em

avançada fase de aplicação e,
durante esta fase, continuou
gerando mais pedidos de pa
tentes - atualmente já são se

tenta - em suá integração com
produtos já existentes e, prin
cipalmente, em novos refrige
radores. O novo compressor
deverá permitir a produção de

refrigeradores que ultrapassa
rão todas 'as classificações de
eficiência atualmente em uso

nos mais diversos países do
mundo.

'AWhirlpool está totalmente
focada em cercar com paten
tes o novo componente que é
considerado o futuro da refri

geração. O curioso é que grande
parte do trabalho, tanto no Bra
sil como nos EUA, está sendo
realizado por brasileiros.

Este produto é resultado
de cinco anos de pesquisa
e investimentos de cerca de
US$ 20 milhões.

I
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Lourival Karsten

Intlacão
�

A inflação de 5,91% de 2010,
, além de ser a maior nos últimos 6

anos, é ainda mais perversa pois,
as pressões sobre ela serão ainda
maiores. 68% do crescimento
do IPCA deve-se aos alimentos e

serviços. Quanto aos serviços, boa
parte deles depende do controle
do governo - como transporte - e

estão subindo bem mais que os

outros preços; Em relação aos ali

mentos, existe a demanda maior
do mercado interno e também do
externo que está pagando preços
cada vezmaiores em dólares.

Considerando que urna das

prioridades do governo é exatamen
te desvalorizar o real em relação ao

dólar, claro que esta diferença irá
direto para os preços internos dos
alimentos Se o real não estivesse
tão valorizado, a inflação seria mui
tomaior, tanto pelomaior custo dos
produtos importados como tam

bém dos produtos que exportamos.

Especialização

Trânsito
tumultuado

Periodicamente, o trânsito
de nossa cidade é conturbado

por uma boa causa. São os des
locamentos de equipamentos
produzidos pelaWEG em direção
aos locais determinados por seus
clientes. Nestes momentos, se

percebe o quanto faz falta a pon
te "da Apae", que está concluída
mas não tem acessos.

Quiosques
ecológicos

'

As praias de Barra Velha os

tentam agora os quiosques tem
porários em PVC que substituem
os que existiam anteriormente e

que foram demolidos.
Para isto, foi realizado signifi

cativo investimento na reurbani

zação da orla.
A "filial" de Jaraguá 'do Sul

está com um visual bem modifi
cado nesta temporada.

RETIFICAÇÃO DE
TÍTULO PROTESTADO

Informamos que o título
000402-1 no valor de R$ 327,95
do cliente Liverpool Instru
mentos e Acessórios Musicais

Ltda, que foi publicado em

06/01/2011 com data de ven

cimento em 17/12 foi PROTES
TADO INDEVIDAMENTE, o

mesmo foi pago pelo cliente na

data correta, porém por falha no
sistema do banco houve o envio
ao cartório.

A carga de lmpostos
2009 já estávamos em 14° lugar no
rankingmundial dosmaiores con
tribuintes, certamente vamos su-

)?ir P.�J9.W�I).�� m<J!�NW.él P'9S,içã<? � . .,

Carros importados
Cresce de forma quase que des

controlada a importação de carros

de marcas que não têm fábrica no

Brasil. Se, por urn lado isto cria mais
alternativas, o fato é que o risco tam
bém é grande para o consumidor

pois, como já aconteceu no passado
recente, na primeira sacudida no

mercado, os clientes destas marcas
terão muitos problemas com peças
de reposição.

Não é raro - principalmente
em relação aos carros mais po
pulares - espera de semanas e

até meses - para conseguir uma
ou outra peça.

Fechamos 2010 pagando R$
1,27 trilhão. Embora seja um novo

recorde, ele não deverá durarmais
'IIIIÍIIiIUIIII IIIlIIIIJfI/tr. '.;. ' de uns onze, mese�, dE: �QIJ...S�".<!W:

DIVULGAÇÃO

LOTERIA

1 ° 55.529 600.000,00
2° 18.104 12.000,00
3° 67.915 9.000,00
4° 57.502 7.410,00
5° 66.408 6.000,00
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no mercado interno al
uma coisa que possa
xportar por um preço

, melhor. É a lei do mer-
."

rcado. No entanto, existe
, também um componen
e de especulação.
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Relojoaria é alvo de assaltante
Ladrão rendeu seis pessoas no Centro de Schroeder e levou diversas mercadorias

SCHROEDER

Duas funcionárias e

quatro clientes viraram
reféns de um assaltante,
no Centro de Schroeder.

invasão aconteceu na Re

lojoaria e Ótica Caio, por
volta das 8h30 de ontem.

Uma das vendedoras,
Aline Brito, conta que o estabeleci
mento havia sido aberto há poucos
minutos quando urnhomem arma

do de revólver, usando óculos escu
ros e boné, anunciou o assalto.

Aline relata que ela e urna cole

ga estavam em urna sala de serviços
fazendo o conserto de urn relógio
quando o bandido entrou e rendeu
dois clientes que estavam no local.

Quando elas voltaram ao balcão, o
ladrão mandou as atendentes en

tregaram joias e dinheiro e trancou

os dois clientes na sala de serviços.
Nesse meio tempo, duas mulheres

entraram na loja e também foram
levadas para omesmo local.

Em menos de dez minutos, o

criminoso' saiu levando relógios e

outras mercadorias. Na hora de fu

gir, ele ainda ameaçou as funcioná
rias. "Falou para ninguém se mexer

porque ele tinha urn comparsa do
lado de fora e que não queria ma
chucar ninguém. E ainda saiu di
zendo: desculpa a gente entrar aqui
assim", comentouAline, indignada.

As funcionárias não consegui
ram ver como o suspeito fugiu,. A
PolíciaMilitar fez rondas, mas o as

saltante não foi localizado até o fe
chamento desta edição. Já a Polícia
Civil disse que as investigações de
vem começar assim que o proprie
tário registrar boletim de ocorrên
cia. O dono da relojoaria, Josemar
Erbs, informou que fará a queixa
na delegacia assim que terminar o
levantamento dos prejuízos.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Josemar está levantando os prejuízos e espera que criminoso seja preso

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO

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

do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência
ao responsável, 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 sustação judicial de protesto e ou

oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do

prazo legal.

FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 166349/2010 Sacado: ACADEMIA COR
PO E MENTE LTDA. Endereço: AV. MCH. DEODORO
DA FONSECA 890 SL 01 - CENTRO - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: CIZESKI INCADM E

EMP IMBOBILIARIOS LTDA Portador: - Espécie: DSI -

N° Titulo: 4283/10 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 4.800,00 - Vencimento: 20/12/2010

Apontamento: 166483/2010 Sacado: AVEMAQSUL
INDUSTRIAL LTDA.ME Endereço: RUA ALBERTO

UTPADEL, 2660 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89261-
600 Credor: BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO
DE ACOS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titu

lo: 122610-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2-16,51 - Vencimento: 23/12/2010

Apontamento: 166300/2010 Sacado: BELLA SUL COM
DE MOVEIS LTDA Endereço: RUA CEL PROCOPIO

OLIVEIRA, 463 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600
Credor: JAIRO ARLENEO BUBA ME Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 40-2211-1 - Motivo: falta de pa

gamento Valor: R$ 942,00 - Vencimento: 22/12/2010

Apontamento: 166049/2010 Sacado: CENTER SOM AU
DIO E VIDEO LTDA Endereço: RUA JOAO PLANINCHE
CK 1619 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor:
NH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 0040665 01 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 1.120,20 - Vencimento: 17/12/2010

Apontamento: 166054/2010 Sacado: CENTER SOM AU

DIO E VIDEO LTDA Endereço: RUA JOAO PLANINCHE
CK 1619 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor:
NH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 0041021 01 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 580,14 - Vencimento: 20/12/2010

Apontamento: 166746/2011 Sacado: DANIEL RI

CHARD DE CARVALHO Endereço: RUA SANTA ANA

190 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-796Credor: BRA

COMERCIAL TEXTIL LTDA Portador: - Espécie: DMI -

N°Titulo: NP 05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
185,00 - Vencimento: 20/12/2010

Apontamento: 165733/2010 Sacado: DEFASE SERV

ELETRICOS LTDAME Endereço: RUA GERMANO

MARQUARDT 253 - VILA LALAU - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89256-200 Credor: COMERCIAL HAVEG
LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 17487-6 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 250,00 - Venci

mento: 12/12/2010

Apontamento: 166664/2011 Sacado: ETIMA ETIQUE-

TAS LTDA Endereço: R. OLIVlO DOMINGOS BRUG

NAGO 480-SC - CEP: 89259-260 Credor: INGO KELLER

ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0002491 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 206,02 - Venci

mento: 24/12/2010

Apontamento: 166942/2011 Sacado: ETIMA ETIQUE
TAS LTDA Endereço: RUA OLIVIO DOMINGOS BRUG

NARO 481 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-260
Credor: ADESNOS E PAPEIS ESPECIAIS R R LTDA

Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 00009990A - Mo

tivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.329,84 - Venci

mento: 30/12/2010

Apontamento: 166400/2010 Sacado: G BEBER INDUS

TRIA E COMERCIO DE ALIM Endereço: FRANCISCO
STINGHEN 290 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-010

Credor: MOINHO DO NORDESTE S/A Portador:

Espécie: DMI - N° Titulo: 44858/1 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 282,50 - Vencimento: 22/12/2010

Apontamento: 166445/2010 Sacado: HUANG SANYIH

Endereço: RUA 25 DE JULHO 157 - JARAGUA DO SUL
- CEP: Credor: EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTI
CA LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 6002/
EA.l - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 491,00 -

Vencimento: 24/12/2010

Apontamento: 165871/2010 Sacado: ILHA ELASTICO

LTDA ME Endereço: RUA JACOB DA SILVA 100 - CX
02 - ILHf\ DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89258-390 Credor: CIZESKI INC ADM E EMP IMO

BILIARIOS LTDA Portador: - Espécie: DSI - N° Ti

tulo: 4121/10 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
8.000,00 - Vencimento: 14/12/2010

--- Apontamento: 165918/2010 Sacado: JARAGUA
FURGOES LTDA Endereço: RUA JOSE NARLOCH 2851
- TIFA MARTINS - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-
790 Credor: BLUPAR COM DE PARAFUSOS LTDA ME

Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 865 - Motivo:

falta de pagamento Valor: R$ 297,50 - Vencimento:

16/12/2010

Apontamento: 166467/2010 Sacado: JOSE REINALDO

CURY FIGUEIREDO Endereço: RUA FERDINANDO

PRADO, 440 - SALA 06 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:

89251-580 Credor: REFR DUFRIO COM IMP LTDA

Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 11002653 - Moti

vo: falta de pagamento Valor: R$ 1.175,00 - Vencimen

to: 15/12/2010

Apontamento: 166843/2011 Sacado: LEANDRO SOU

ZA SILVA Endereço: RUA 25 DE JULHO 170 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89259-003 Credor: MECANICA
VOIGTCAR LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: 4927/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
342,00 - Vencimento: 20/12/2010

Apontamento: 166447/2010 Sacado: LUIS ARTHUR

KRUG Endereço: RUA LEOPOLDO KARSTEN 210 -Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89259-765 Credor: FABRICA
DE MOVEIS FLORENSE LTDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 528-07 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.l06,00 - Vencimento: 20/12./2010

Apontamento: 166346/2010 Sacado: LUIZ CARLOS RI

BEIRO Endereço: R CARLOS EGGERT 89 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: Credor: TRANSPORTES OURO

NEGRO LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
01N12214311 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
201,00 - Vencimento: 03/12/2010

Apontamento: 166932/2011 Sacado: MARCONDES
DE ALENCAR POLZIN ME Endereço: RUA AFONSO

BARTEL 233 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-100
Credor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IM

PORTACAO S A Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:

214931-18 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
5.339,10 - Vencimento: 02/01/2011

Apontamento: 166471/201Q Sacado: NILVO SJOE
BERG Endereço: ADOLPHO A ZIEMANN 416 - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89255-410 Credor: HAOLETEC

COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 92 6 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 340,00 - Vencimento: 22/12/2010

Apontamento: 166745/2011 Sacado: PAULO MAYER

Endereço: RUA MANOEL PEREIRA DE SOUZA 50 - Ia

raguá do Sul-SC - CEP: 89253-797 Credor: IPK CON
VERTEDORA G M C LTDA ME Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 10612/2-5 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 134,00 - Vencimento: 10/12/2010

Apontamento: 166259/2010 Sacado: PMC TEXTIL LTDA

Endereço: R VINTE E CINCO DE JULHO 234 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89259-000 Credor: BANCO SOFISA
S.A. Portador: TEXTIL RENAUXVIEW S/A

Espécie: DMI - N° Titulo: 23710/B - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 13.286,00 - Vencimento: 22/12/2010

Apontamento: 166503/2010 Sacado: PMC TEXTIL

LTDA Endereço: R VINTE E CINCO DE JULHO 234 -

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-000 Credor: SAN

CRIS LINHAS E FIOS LTDA Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 0650497101 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 376,00 - Vencimento: 23/12/2010

-- Apontamento: 166811/2011Sacado: PMC TEXTIL

LTDA Endereço: R VINTE E CINCO DE JULHO 234
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-000 Credor:
ZANOTTI SA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
0006127/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.493,05 - Vencimento: 27/12/2010

Apontamento: 166423/2010 Sacado: WIN HAPPY PRE

SENTES LTDA Endereço: AV MARECHAL DEODORO
DA FONSECA 406 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor:
TECNOLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA Porta

dor: - Espécie: DMI - N' Titulo: 37/02 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 365,25 - Vencimento: 27/12/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto

foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
11/01/2011.

Iaraguá do Sul (SC), 11 de janeiro de 2011.

Tabelionato de Protesto Griesbach
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"
Falou para ninguém se

mexer porque ele tinha
um comparsa do lado

de fora e que não queria
machucar ninguém".

AlINEsnrm

"

loja invadida
quatro vezes

Essa não é a primeira vez que
a relojoaria é alvo de assaltantes.

Há cerca de três anos, Josemar e
o filho viraram reféns enquanto
uma quadrilha arrombava a loja
durante a noite. Em 15 anos de

existência, a relojoaria já foi pal
co de dois arrombamentos e dois
assaltos. O local tinha câmera de

segurança, mas a ação do bandi
do transcorreu fora do' alcance
do aparelho e, por isso, o assalto
não chegou a ser gravado.

Polícia à espera do laudo
pericial sobre a explosão

A Polícia Civil de Barra Velha

aguarda a conclusão do laudo peri
cial da explosão dos fogos de artifí-

. cio dentro de urn caminhão no dia
31 de dezembro. De acordo com o

delegado Wilson Masson, a expec
tativa é de que o resultado seja co
nhecido até o fim do mês. Os bom
beiros responsáveis pela perícía do
material que sobrou devem pedir
ajuda a um fabricante de fogos de
artifício emNovaTrento para tentar

descobrir o que aconteceu.
Além disso, o delegado tam

bém espera a recuperação dos
dois funcionários feridos para to

mar depoimentos. "Eles ainda es

tão naUTI e não têm condições de
falar", explicou Masson. Fábio Cé
sar da Silva, 35 anos, e Odair José
Moreira, 36, estão internados no

Hospital São José de Ioinville. Um
colega deles, João Batista Ferreira

Sanches, 23, morreu carbonizado.

GARRO )( MOTO

Dois ficam feridos em acidentes
Um acidente entre carro e motocicleta deixou duas pessoas feri

das no início da tarde de ontem, naAvenida PrefeitoWaldemar Grub

ba. Segundo os BombeirosVoluntários, o piloto e o carona damoto ti
veram apenas ferimentos leves e foram levados ao Hospital São José.
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