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Aleool deixade sera
Aumento médio de 5% está levando proprietários de carros

flex a optarem pela gasolina, que rende mais na relação
custo-benefício. Preço do litro chega a R$ 2,27 em Jaraguá do Sul.
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Investimentos públicos, como acessos pavimentados e instalação de chuveiros agradam turistas mas balneabilidade compromete.

PELO VALE
Ex-senadora assume
Secretaria Municipal
Niura Demarchi será empossada, amanhã,
como Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo de Massaranduba. Página 5

LOURIVAL KARSTEN

Brasil vai entrar no G-4
até meados do século

PRESíDIO REGIONAL

Queda de liminar
mantém superlotação
Tribunal de Justiça suspende decisão que
pretendia agilizar a transferência de 200 detentos
condenados para outras unidades. Página 15

País deve ser o 4° PIB do planeta até 2050,
prevê consultoria. Itália, França, Reino Unido,
Alemanha e Japão ficarão para trás. Página 13

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Haiti devastado
por terremotos

o Haiti é atingido por um terremoto

de magnitude 7.0 na escala Richter, com

conseqüências desastrosas para o país,
paupérrimo. Cerca de três milhões de

pessoas foram afetadas pelos tremores,
com um milhão de desabrigados e esti
mativas de 90.000 a 250.000 mortos. Cerca
de 280.000 edificações foram gravemente
danificadas, entre as quais o Palácio Pre

sidencial, a Assembléia Nacional, a Cate
dral de Port-au-Prince e o quartel general
das forças de estabilização da ONU no

país, que desabou, matando o diretor da

operação, Hédi Annabi, e seu vice, obra
sileiro Luiz Carlos da Costa, que era o bra
sileiro com o cargo mais elevado na ONU.

Os danos colocaram o país, que já era

o mais pobre do ocidente, em estado de

emergência, do qual ainda não saiu. Per
to de um milhão de Haitianos continuam
a viver em tendas improvisadas, apenas
5% dos destroços foram retirados, muitas

vezes, meramente movidos para fora do
caminho. Várias partes da captial, Port

au-prince, continuam intransponíveis, e

milhares de corpos continuam presos en

tre os destroços.
_ Dependente de ajuda humanitária, o

governo haitiano mantém-se inativo, e es

forços da ONU e de ONG são insuficientes

perante os danos. Gangues armadas assu

miram o controle em vários campos de

refugiados, e não existem obras para re

assentar permanentemente a população.
Desde outubro, o país é atingido por uma

epidemia de cólera, que deixa uma média
de 50 mortos por dia. Violência armada
tornou-se comum, especialmente contra

mulheres.

Vida dedicada à
humanidade : Zilda Arns
Falecida há um ano, enquanto prestava aju

da humanitária no Haiti, a médica catarinense
Zilda Arns Neumann dedicou sua carreira ao

combate da mortalidade infantil em regiões
carentes. Junto ao irmão, Dom Evaristo Arns, e

ao cardeal Geraldo Majella, fundou em 1983 a

pastoral da criança, que já acompanhou o de
senvolvimento de mais de 1,8 milhão de crian

ças carentes, em todo o país, além de atender
famílias em outros 19 países. Além da pastoral
da criança, fundou também a Pastoral do Idoso.

Por seu trabalho, a pastoral da criança foi
indicada ao Nobel da Paz em 2001, e a própria
doutora Arns recebeu a mesma indicação em

2006. Recebeu mais de duas dezenas de 'prê
mios e honrarias, nacionais e internacionais.
Zilda Arns morreu durante o terremoto que
atingiu a capital haitiana no ano passado, após
discursar para cerca de 150 pessoas em uma

igreja. Zilda conversava com um sacerdote

quando ocorreu o tremor e um pedaço do teto

desabou, atingindo-a na cabeça.
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Zilda Arns estava no Haiti para auxiliar voluntários
na implementação da Pastoral da Criança no país

PELO MUNDO
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Segurança
1 1

Guerra do Golfo Deep Impact
Criado o conselho de segurança da

ONU, com "O fim de mediar conflitos
e prevenir a eclosão de guerras entre

os estados membros. Composto ini
cialmente pelos cinco membros per
manentes do conselho (Rússia, EUA,
Inglaterra, China e França), hoje conta

com 15 cadeiras, uma das quais ocu

pada pelo Brasil até o fim de 2011.

O conselho de segurança da ONU

aprova a invasão do Iraque, em res

posta aos ataques Iraquianos contra o

Kuwait. Antes, o conselho impôs san

ções ao governo de Saddam Hussein,
que respondeu com a prisão dos fis
cais. Derrotado, o Iraque sofreu graves
restrições econômicas, e teve de desli

gar seu programa armamentista.

A sonda espacial Deep Impact é

lançada, com a missão de estudar a

composição interna do cometa Tem

pel I, em órbita entre Júpiter e Marte.
A missão foi intensamente coberta

pela mídia, e especialistas debatiam as

conseqüências do impacto, em julho
de 2005, com temores de que o impac
to mudaria a rota de Tempel I.
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"Movimento" artístico da
década de 20, com traço
simples e grosseiro, o

Desumbracionismo foi um

"trote" do escritor Paul Jordan
Smith. Decepcionado com o

cenário artístico, se apresentava
como "Pavel Jerdanowitch", um

pintor de vanguarda.

Desumbracionismo

DIA DO NOME
":li

Além "de festejar o aniversário, na Hungria se celebra também o névnap, ou "dia do nome". Os

nomes. aceitos oficialmente entre os húngaros são todos associados a datas, que correspondem
a eventos religiosos, nascimento de figuras históricas homônimas, ou eventos importantes, que
sejam ligados ao nome em questão. Enquanto as festas de aniversário na Hungria costumam ser

apenas entre parentes próximos, o dia do nome é celebrado com amigos, familiares e, por ser mais
fácil de lembrar do que o aniversário, colegas de trabalho. Devido em parte a tradição do dia do
nome, existe uma lista oficial de nomes, considerados apropriados na liungria. Tradicionalmente,
mulheres são presenteadas com flores, e homens com uma garrafa de bebida.
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NANETE TÊXTIL LTDA

COMUNICADO

NANETE TÊXTIL LTDA, inscrita no

CNPJ sob no 84.432.434/0001-50,
comunica que requereu à Fundação

do Meio Ambiente - FATMA, a

OBTENÇÃO da Licença Ambiental
de Instalação (AMPLIAÇÃO) - LAI,

para atividade de Fabricação de
Tecidos de Malha, localizada na

Rodovia SC 416, no 2727 Bairro Rio

Cerro I - Iaragua do SuI/SC.

Fique por dentro de tudo
que acontece na região
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EXTRATO DO EDITAL 001/2011 - CONCURSO PÚBLICO SECRE
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, através da Secretaria Municipal
de Saúde, toma público que fará realizar Concurso Público, para contratação de pes
soal para o preenchimento de 28 (vinte e oito) vagas nos cargos de Médico Especialista,
12 (doze) .vagas nos cargos de Médico 'Clínico Geral e 60 (sessenta) vagas nos cargos de

Agente Comunitário de Saúde do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, que se regerá pelas normas estabelecidas no Edital 00112011 e seu Anexo. O

período das inscrições será das 10hOOmin do dia 27 de janeiro até às 16hOOmin do dia
28 de fevereiro de 2011, que serão realizadas por meio da Internet em link específico no

site www.sociesc.org.br/concursos onde também estará disponível o inteiro teor deste
Edital. Iaragua do Sul, 11 de janeiro de 2011.

Cecília Konell
Prefeita Municipal

Francisco Airton Garcia
Secretário Municipal de Saúde
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�.' ., �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 12 de janeiro de 2011

EDITORIAL

Os desafios da Saúde

Ascolha
de um médico para a

Secret�a d� Sa�de ?o Estado

parece, a pnrnerra VIsta, acer

ada. O joinvilense Dalmo Cla

ro, além de ter o currículo respeitável na

área médica também tem experiência
administrativa, pois presidiu a Federação
das Unimeds de Santa Catarina.

Historicamente, ao lado de Segu
rança e Educação, a área de Saúde é a

mais delicada para qualquer governo.
Por sua complexidade, demanda mui
tos recursos, profissionais especializa
das e capacitação constante, algo que
os governos parecem não ter compe
tência para gerir a contento.

Em Santa Catarina, há problemas
sérios nas duas pontas. Falta de pessoal

e remuneração adequada em hospitais,
postos de saúde e programas como o

saúde da família; e a velha conhecida

ambulacioterapia, que consiste no des
locamento de pessoas a cidades maiores
e distantes em busca de atendimento,
reflexo da anêmica estrutura física de
atendimento no Estado. A revisão da te

bela de pagamento do SUS também é
outro problema crônico. Dalmo Claro
demonstra que está sintonizado com as

demandas estaduais e que está ciente de

que não é possível fazer milagre neste se

tor. Se conseguir amenizar o sofrimento
de milhares de catarinenses que buscam
socorrro e não encontram, e não raro ne

cessitam de pronto-atendimento, já terá
sido um grande avanço.

CHARGE
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
Romeo Piazera

,', Júnior,advogadO"
.1 b "

,::t_. 1_
'

, __ �, 'I,Plu'

Opinião 3

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br
Editor-chefe: Fabian Lemos • fabianlemos@ocorreiodopovo.com.br

Õ-(:ORRI�IO 00 ,1'CMj Projeto Gráfico e ProgramaçãoVisual: Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1946 e 2106-1916

Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9107 -6932

Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817' Horário de atendimento: 8h às 17h30
,

Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Iaraguá do Sul- SC· Site: wwwocorreíodopovo.com.br

DO LEITOR

Hora de pensar em 2014

A
pesar da pasmaceira dos primeiros
dias do ano nas empresas e reparti
ções públicas, o clima promete ser

quente em Brasília desde já. O fato
é que há muito trabalho a ser feito nos próxi
mos quatro anos. Além do PAC social - vitrine
dos primeiros dias de governo - obras deverão
ser conduzidas em ritmo frenético nas doze
cidades sede da Copa.

Estádios, aeroportos, rodovias, expansões
das linhas de Metrô e hotéis são obras de ciclo

longo e gerenciamento complexo, com prazos
mínimos que devem ser respeitados.

Projetos desta envergadura são compostos
obrigatoriamente por três etapas: definição,
planejamento e implantação.

A primeira fase consiste em definir o esco

po do trabalho, ou seja, o que será realizado,
estimar os recursos - dinheiro, materiais e

mão-de-obra - assim como o tempo necessá
rio para seu término. É nesta fase ainda que
os times que comporão o projeto são defini

dos, assim como a lista de atividades e o plano
de recursos necessários. Uma vez validada, é
hora de partir para o segundo estágio.

O planejamento é a etapa na qual os re

cursos serão alocados, eventuais problemas e

oportunidades avaliadas e cronogramas mon

tados. Como em qualquer projeto, intempé-

VictorDanich,
sociólogo

�i 1'/

Mais Estado ou menos Estado

Temos,
hoje, uma dicoto- com o ensino de qualidade nos

mia na sociedade, decor- três níveis, com um sistema de
rente das administrações saúde decente e que atenda a to

públicas que vêm se su - das as classes de uma forma que
cedendo,

.

independentemente a população não fique refém de
de seus vieses políticos ou colo- planos de saúde (principalmen
rações partidárias. te os idosos), com lazer e cultura

O que se tem visto ao longo ao alcance de todos, seja com a

dos anos é, de forma crescente, facilitação do acesso aos livros e

um mais Estado policial e repres- peças teatrais, seja com a cons

sor em detrimento de um menos trução de parques infantis e áre

Estado social. Ou seja, a admi - as de esporte para adolescentes,
nístràção pública está se preocu- jovens e adultos.

pando com as mazelas quando O Estado policial, por sua vez,

as mesmas já são grandes pro- é aquele que se preocupa em con

blemas e puras consequências. ter e reprimir a violência. Infeliz

E, pode-se dizer que nós, cida - mente se tornou uma necessidade
dãos administrados, por termos o investimento cada vez maior em

escolhidos nossos legisladores e pessoal e equipamentos nas polí
governantes, estamos pensando das, tendo em vista o incremento
da mesma maneira. violento e constante da crímínali-

O Estado social, cada vez me- dade. E, pelo que se percebe, tanto

nor+é: aquele "que 'se preocupa
_.

a polícia quanto o Poder Iudici-

ária estão trabalhando bastante,
já que nossos presídios, cadeias e

.

penitenciárias estão abarrotados e

superlotados (e nem quero entrar,
aqui, na questão das condições
sub-humanas dos presos, de for
ma tal que em raros casos pode-se
dizer que houver a recuperação
que o sistema deveria proporcio
nar, seu objetivo maior). Ainda as

sim, a criminalidade não diminuiu
e não tem se visto perspectivas sé
rias de redução, salvo em casos e

localidades específicas.
Desta forma, creio que deve

ríamos todos nos perguntar: há

alguma relação entre o Estado
social e o Estado policial? Ou, de
um, ângulo ainda mais determi
nado: há alguma relação entre o

menos Estado-social e o mais Es
tado policial?

Embora a discussão talvez

ries, greves, licenças, escassez de material e
"

pessoal costumam ocorrer, atrasando os pra
zos previamente estabelecidos.
._. Enfim é hora de preparar a massa - mistu

rando areia, cimento, pedra e água na etapa de

implantação. Assentados os primeiros tijolos,
inicia-se a fase de acompanhamento, verifican
do se o realizado está de acordo com o plane
jado e sugerindo modificações, caso necessário.

A tríade escopo, recursos e tempo estão

presentes em qualquer tipo de construção.
Muitas vezes; atrasamos a obra ou construí
mos apenas parte do projeto, já que a falta de
recursos é o item mais recorrente. Já as obras
da Copa não poderão ser entregues parcial
mente, nem tampouco após o apito inicial:

A opção neste caso estará no aumento dos
recursos públicos, através de compras emer

genciais sem licitações e até superfaturamen
tos. A nós, torcedores, resta apenas cruzar os

dedos para que as, manchetes da época não

estejam recheadas de escândalos sobre cor

rupção e desvios de dinheiro. Coisa que pode
ria ser facilmente evitada se todas essas eta

pas fossem cumpridas à risca.

Marcos Morita, mestre em Administração de

Empresas, professor, especialista,em estratégias
empresariais, palestrante e consultor de negócios

seja interminável entre os libe
.rais e os socialistas (não estou

falando de partidos políticos
propriamente), acredito que
chegamos perto de um consenso

quando afirmamos que o inves
timento na infância e na adoles- .

cência poderá trazer bons resul
tados a médio e longo prazo. É,
mais barato e mais eficiente. Dar

educação e lazer ocupa a crian

çada, que está sempre ávida por
descobrir e aprender. Proporcio
nar alimentação adequada, con

ciliando com as outras ativida
des' é o complemento perfeito.

E concordamos (quase) to

dos, também, que nossa região é

privilegiada em diversos aspec
tos. Entretanto, temos visto tanto

o Estado social quanto o Estado

policial falhar em vários pontos.
Recentemente foi matéria

jornalística na televisão o aban
dono dos parques infantis na

cidade de Jaraguá do Sul, respon
sabilidade da administração pú
blica municipal. Por outro lado o

Governo do Estado (pelo menos
os anteriores - vamos ver como

se comportam os novos Gover
nador e Secretário de Segurança
Pública) parece ter esquecido
das comarcas de Iaraguá do Sul
e Guaramirim, eis que o número
-de policiais militares decresceu
nos últimos anos, não obstante
o considerável aumento popula
cional, e os delegados de polícia
cumprem homericamente tarefas

quatro ou cinco vezes maiores (se
não mais) do que deveriam cum

prir, por simples falta de efetivo e

equipamentos. E assim como fal
tam delegados, faltam os demais

agentes e policiais que precisam
compor uma delegacia, sendo que
as nossas sobrevivem por conta

de favores de outras repartições
públicas que emprestam servi

dores e estagiários.
O que se pode esperar, assim,

de uma sociedade que não dá con

dições para a criançada brincar, de
um lado, e para a polícia atuar, re

primir e prender, por outro?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 Geral
o

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 12 de janeiro de 2011

CULTURA

Colombo na abel·llrra do Femusc
Governador garantiu a continuidade do patrocínio estatal ao evento jaraguaense
o governador Raimundo
Colombo garantiu que
estará presente na noite
de abertura do Femuso
(Festival de Música
de Santa Catarina) e

prometeu continuar
incentivando o evento.
Falta definir os valores.

Na
manhã de ontem, o

governador se reuniu,
em Florianópolis, com

o presidente do Insti
tuto Femusc, Paulo Chiodini, e

o diretor-executivo, Fenísio Pi
res Júnior. O deputado Carlos
Chiodini e o preeito de Corupá,
Luiz Carlos Tamanini também
estavam presentes. Durante a

reunião, que durou cerca de
meia hora, eles apresentaram o

Projeto Femusc ao governador,
pediram incentivo e convidaram

para prestigiar o festival, que vai

acontecer de 20 de janeiro a 5 de

fevereiro, em Iaraguá do Sul.
Colombo confirmou presen

ça na noite de abertura, onde vai
assistir o concerto da Orquestra
Sinfônica do Femusc, com re

gência do maestro Alex Klein e a

participação especial da violinis
ta chinesa Sophia Chan.

"
Colombo confirmou
presença na noite de
abertura, onde vai
assistir o concerto

da Orquestra Sinfônica
do Femusc.

"
Além disso, Raimundo Co

lombo garantiu que o incentivo
ao festival deverá permanecer
enquanto estiver à frente do go
verno do Estado. "Todos os anos

o governo. patrocina o evento,

que já é conhecido em todo o

mundo e se tornou muito impor
tante para Santa Catarina tam

bém. É um referencial e, por isso,
ele se comprometeu em dar essa

continuidade", afirmou Paulo
Chiodini.

Esse ano, a diretoria do Femusc

pediu cerca de R$ 953 mil para o

governo estadual. Em 2010, foram

repassados aproximadamente R$
800 mil. O pedido ainda está sendo
avaliado e Colombo deve dar sua

posição na próxima terça - feira,
dia 18. "Ele prometeu que nos re

tornaria para falar do valor, se será
isso mesmo ou se haverá alguma
alteração. Somente depois disso

que teremos a data do repasse.
.

Porém, pedimos urgência no pa
gamento'" explicou.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Paulo Chiodini (E) apresentou a

programação ao governador

TROMBONISTA ARGENTINO CONFIRMA PRESENÇA NO FEMUSC

Festival lotado de estrangeiros
Faltando poucos dias para a largada do maior evento de música erudita do Brasil,

mais um nome intérnacional é confirmado entre os professores da sexta edição do Pe
musc (Festival de Música de Santa Catarina). O trombonista argentino Pablo Fenoglio
estará em Iaraguá do Sul participando do evento que reunirá, de 20 de janeiro a 5 de

fevereiro, estudantes em várias classes de instrumentos e apresentações para o público.
Membro da Orquestra Sinfônica Nacional desde 2007, Pablo Fenoglio é considerado

um dos trombonistas mais ativos e versáteis da Argentina. Atuou na Orquestra Sinfô
nica de Córdoba e por outros grupos de música de câmara na Argentina e no Brasil. Ele
também leciona e apresenta-se em universidades dos Estados Unidos.

Além das aulas, Pablo, juntamente com o

trompetista Gabriel da Silva, apresentarão
uma obra como solistas da Banda Sinfôni
ca do Femusc. A obra, composta pelo com

positor pernambucano José Utsicino foi
dedicada a Radegundis Feitosa, professor
no primeiro Femusc, morto em 2010 du
rante uma turnê pelo Nordeste.

A edição 2011 do Femusc vai reunir
mais de mil pessoas entre estudantes,

professores e maestros. Estarão no

evento representantes de 21

países. Todas as apresen
tações do Femusc vão

ocorrer no Centro Cul
tural e em palcos al
ternativos de Iaraguá
do Sul e região. Os in-

gressos são gratuitos
e estarão disponí
veis na secretaria do

Centro, a partir de
17,de janeiro.

·Sala
• Cozinha
• Lavanderia

·Bwc,
• Sacadacj
chur.rasqueira
• 1 vaga garagem.
• Área interna: 66m2
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Política 5

CoJaborarmn:: D1éboraVoJpi, Daíana Constantino e Daíane ZangbeUlli

o custo da democracia
o TSE divulgou a estimativa oficial de gastos
da campanha eleitoral de 2010. Os números
são impressionantes. No totalgeral, o tribunal
contabilizou que todos os candidatos

gastaram R$ 3,23 bilhões, incluindo as despesas
referentes ao segundo turno para presidente da

República e para governador de oito estados e

do Distrito Federal. Os valoresforam somados
das prestações de contas entregues pelos
candidatos. O primeiro turno consumiu R$

SupersecJ-etária
A ex-senadora Niura Demarchi
será empossada como nova

secretária de Educação de
Massaranduba amanhã, às 8h.
Elaaceitou convite do prefeito
e correligionário Mário
FernandoReinke. Diva Spezia
Ranghetti deixa a Prefeitura e

volta a lecionar na Unerj.
O prefeito era só alegria,
ontem, quando Niura
confirmou que assume a

pasta, responsável, ainda,
pelas áreas de Turismo,
Esporte e Cultura. "Vou ter

uma supersecretária para
manter a Educação no mesmo

nível e me ajudar em outras

questões. O currículo dela é

maravilhoso," elogiouReinke.

PINGA
FOGO

AUSENTE • Mauro Marini

não compareceu à reunião
das bancadas do PMDB com

Antônio Ceron.

RESISTÊNCIA • Ivo Konell não

gosta nem um pouco da ideia
de manutenção de Lia Tironi

na Secretaria Regional.

PRESIDÊNCIA • Vereador

Justino da Luz é integrante
da Comissão de Transportes
da Câmara. O presidente e o

secretário serão escolhidos
assim que a Casa retomar as

atividades.

2,7 bilhões; O segundo, por ser bem enxuto,

exigiu uma cifra mais modesta: R$ 444

milhões. Modesta?
A presidênciafoi disputada por nove

concorrentes efoi a campanha mais cara, com

R$ 289,2 milhões despendidos no total. Em

valores absolutos, os cinco mil políticos que
disputaram as vagas de deputado estadual e

federal gastaram o maior montante. Foram

R$ 916,4 milhões. Como no Brasil a prática do

caixa 2 é considerada corriqueira no universo

político, vale questionar, diante da magnitude
dos valores registrados, a viabilidade e a real
necessidade do talfinanciamento público de

campanha. Além de não oferecer qualquer
garantia de que acabará com o caixa 2 (e não

acabará), terá o dom de levar estes valores
declarados à clandestinidade. E o distinto

público será o responsável direto pelo
quinhão oficial. Até parece um abuso.

DIVULGAÇÃO

MÚSICA, VERBA E CARGOS
eputado Carlos Chíodínl, presidente
do Instituto Femusc, Paulo Chiodini e

o diretor-executivo do festival, Fení
,,' sio Pires Júnior, foram recebidos, on-

tem, em audiência, na Casa d'Agronômica, pelo
governador Raimundo Colombo, às llh30min. A

comítiva.fol apresentar o projeto ao novo man-
" dàtãrío e' solicitar a liberação de R$ 953 inil ao

festival. Colombo não se comprometeu a liberar
o valor pedido mas confirmou que vai prestigiar
a abertura do Femusc. Após as formalidades,
Ghiodini aprpveítou para conversar sobre políti
ca e o preenchimento dos cargos nas SDRs e os

outros ligados ao Estado. Colombo está inteirado
do cenário e dos pleitos dospartidos em relação
à Regional dé'Iaraguã. Por ora, nada decidido.

Compasso
Carlos Chioditrl participou
da reunião das bancadas
do PMDB com o secretário
deArticulação,Antônio
Cernn. Como nada se

defl[rlu, os deputados
agendaram novo encontro

para apróxima terça-feira,
quando cadaum deve
levara lista dos espaços
quepretende preencher�A
partirdaí, seráconstruída
aengenhariade ocupação
dos cargos..

Flexibilidade
Chiodini mostrou-se flexível
em relação ao posto de
secretário regional de Jaraguá
do Sul. "Vamos lutar para
indicar o secretário, mas o

PMDB já ocupa seis gerências
e o diretor-geral da SDR,"
comentou. O preenchimento
de cada uma dessas vagas passa
pela construção da tal geografia
das urnas. Antônio Ceron

garantiu aos peemedebistas
que até a próxima terça-feira
nenhum anúncio será feito.

Parada
Até tem gente trabalhando
na Secretaria Regional de

Iaraguá do Sul, mas quem
está lá não tem visto nenhum
dos nove gerentes nem o

comandante da pasta. Reflexo
da indefinição política.

Estilo
wfarcoAntômo Costaj, coordenador regional
doPSIlB'r, rellela, que oonversou G'Drn todos'
.ospl�sidentes tucanos da região e que o

nome, de tiollronipara continuar à frente

,da,:Setl�;,tariaRegional é p,ratitamente uma
unmimidade. "'Eu avauzo a indicação do
senadorPaulo Bauer,'" completa.

Alívio
Secretário César Grubba afirmou, ontem,

que não pretende se filiar a partido político
tampouco disputar algum cargo eletivo em

2012. "Minha única pretensão é fazer um bom
trabalho para garantir a todos os catarinenses

a segurança, paz e tranquilidade que todos
nós precisamos", declarou. Aliás, Grubba tem

se destacado pela atenção com que trata os

interlocutores.

Pensando em voz alta: a

ida de Niura Demarchí

para Massaranduba

significa um nome a

menos para o PSDB
e o senadorPaulo
Bauer acomodarem na

estrutura estadual.

PATRoclNIO

II
Bradesco
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Apesar da chuva, bairros
estão com a torneiravazia
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"
Reclamações

devem ser,

registradas no

telefone do Samae
(47) 2106-9100.

"
Mau tempo prejudicou tratamento de água em alguns bairros de Iaraguá do Sul
As chuvas em excesso

prejudicam o sistema
de tratamento de água,
consequentemente
provocando insuficiência
na rede de abastecimento.

[]roblema
atinge a população desde o

omeço da semana e deve permane
er enquanto o clima estiver chuvoso.

O Samae (Serviço Autônomo Munici

pal de Água e Esgoto), de Jaraguá do Sul, re

gistrou cerca de 80 reclamações somente na

parte da manhã de ontem. Os bairros mais

atingidos são Três Rios do Norte, ilha da Fi

gueira, Nereu Ramos e Jaraguá 84.
Conforme o diretor Administrativo e

Financeiro da autarquia municipal, Boni
fácio Forrnigari, diante dessa situação, a

orientação é reforçada para manter, ain
da mais, o consumo consciente em todo
o município. I'A chuva faz com que muita

sujeira fique concentrada na água do rio e

assim reduz a capacidade de tratamento".
Durante o dia, a produção ficou em 80%,
podendo ter baixado até 50% na parte da
tarde já que as chuvas permaneceram.

Até ontem de manhã, em média, 25%
dos 11 milhões de litros de água reserva

dos nos tanques tinham sido consumidos
por cauda da diminuição da capacidade
de tratamento. 1185% é uma quantidade
baixa considerando que trabalhamos
com a reserva de 90%. Mas as chuvas são
muito fortes e não há condições de tratar

a água". Os moradores que tiverem pro
blemas com o abastecimento de água de
vem entrar em contato com o Samae pelo
(47) 2106-910.0.

Além da falta de água, algumas locali
dades de Iaraguá do Sul tiveram peque
nos prejuízos com alagamentos, queda de
árvore e deslizamento de terra. No bairro
Rio da Luz, a chuva forte acabou transbor
dando a boca de lobo. Segundo o secretário
da Defesa Civil, Jair Alquini, restos de piso
de uma residência trancou a tubulação. I'A

sujeira jogada nas estradas aparece com os

excessos de chuvas. A população precisa
ter consciência e não poluir as ruas".

No bairro Santa Luzia, uma barreira des
moronou perto da Serrinha. O local foi limpo
no período da tarde. Também houve uma

queda de árvore nas proximidades da pas
sarela Expedicionário Carlos Frederico Vasel,
conhecida como ponte do Beira Rio. O se

cretário ainda enfatiza que perante situações
de risco a população deve entrar em contato

com a Defesa Civil no 199 ou com o Corpo de
BombeirosVoluntários pelo 193.

• Daiana Constantino
daiana@ocorreiodopovo.com.bl!, ..-.-- �-

Segundo o Samae, reservatórios perderam 25% do total de 11 milhões de litros de água por causa da chuva forte que caiu na região

PREfEITURAS TRABAUit\RAM NO CONSERTO DE, BURACOS E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS

Dia de limpar e recuperar os estragos
As chuvas típicas de verão Para acabar definitivamen-

atingiram também outras ci- te com esses prejuízos, Jacobi
dades da região, causando es-' afirma que um projeto de R$
tragos nas estradas e pontos 1 milhão para substituir os

de alagamentos. Em Schro- canais atuais por maiores está
eder, a Secretaria de Obras no Ministério das Cidades. IISe
trabalhou durante todo o dia não conseguirmos recursos

de ontem na recuperação de com o governo federal, a se

ruas, conserto de buracos e gunda alternativa é emprestar
limpeza de bueiros. De acor - o dinheiro". Ele garante que os

do com o responsável pela serviços serão executados em

pasta, Leonor Jacobi, esses 2011.

problemas são comuns quan- Em Guaramirim, a Secre
do ocorrem períodos excessi- taria de Infraestrutura tam

vos de chuvas. bém teve um dia cheio de tra-

O bairro Itoupava-Açú foi balho. "Rompeu a tubulação
o mais prejudicado por alaga- na região central da cidade.
mentos. Ali, a equipe do setor E fizemos a limpeza de bocas
de obras trocou a tubulação de lobo na rua 28 de Agosto",
entupida. Na área central da diz o gestor da pasta, Rodolfo
cidade, onde sempre aconte- Iahn Neto. A Prefeitura deve
cem acúmulos de água, prin - concluir a segunda etapa do

cipalmente na rua Marechal projeto de limpeza e substi
Castelo Branco, o trabalho es- tuição de tubos no Centro. A
teve concentrado na limpeza obra começou na metade de
de tubos e bueiros para esco- 2010. Mais de R$ 550 mil es-

--·ar .a.agua da.chuva, ......u<O"'""'" .. ,, .. "t.ãg.orC?adoo n€S8a obra .. � ........

I
!

I

ARQUIVO OCP

I

IMarechal Castelo Branco, em Schroeder, foi uma das vias
. "mais,atingidas. Projeto prevê investimentoem melhorias· ..... .... ·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tempo instável com chuva
no início e final do dia.
Temperatura amena.

Ventos moderados
com rêUadas

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 21°C

MÁX: 28°C

QUINTA
MíN: 21°C

MÁX: 31°C

SEXTA

MíN: 23°C

MÁX: 32°C

SÁBADO
MíN: 21°C

MÁX: 28°C

�J�\.., (""5'''�)(..•,., .. _
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fRENTE FR�A

Massa de ar

causa tempestades
Com a passagem de uma

frente fria pelo estado, começan
do nesta segunda-feira, tendên
cia é de que chuvas, trovoadas
e ventos se intensifiquem, com

chances de alagamentos tempo
rários e granizo.

I

r

lL'()wJatla

SEVOCÊ VAI pARA .. ·

mODASAN1AS
Sol com poucas

nuvens, com pancadas
de chuva durante a

manhã. A. noite, céu
o

aberto. Miníma de 17 C

à noite, e máXima de

270C na tarde.

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 moti
vos da sua recusa, dentro do prazo legal.
FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 167072/2011 Sacado: AVE

MAQ INDUSTRIAL LTDA ME Endereço: RUA

ALBERTO UTPADEL 2660 - RIO CERRO II -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-600 Credor:
INTERROL LOGISTlCA ELEMENTOS PARA

SISTE Portador: - Espécie: DMI - W Titulo:
1132/02 - Motivo: falta de pagamento Valor:

R$ 427,73 - Vencimento: 31/12/2010

Apontamento: 167002/2011 Sacado: G BEBER
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM Endere

ço: FRANCISCO STINGHEN 290 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89260-01OCredor: MOINHO DO

NORDESTE SA Portador: - Espécie: DMI - W
Titulo: 44858/2 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 280,00 - Vencimento: 29/12/2010

Apontamento: 166750/2011 Sacado: JED IN

DUSTRIA E COMERCIO DE FO Endereço: RUA

JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 1961 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-710 Credor: CORDEIRO

MAQ E FERR LTDA Portador: - Espécie: DMI - W

Titulo: ,2770 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 222,83 - Vencimento: 27/12/2010

Apontamento: 166249/2010 Sacado: LI

TORAL FORROS Endereço: RUA CARLOS

EGGERT, 99 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-

330 Credor: DOM SETE COMUNICACAO

LTDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo:
2010060 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 700,00 - Vencimento: 15/12/2010

Apontamento: 166589/2011 Sacado: LUCY
CYRIACO LAGEDO Endereço: RUA HEINRI

CH AUGUST LESSMANN, 320 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor: AR FREE

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
ELETRONI Portador: - Espécie: DMI - W

Titulo: 9861/2 - Motivo: falta de pagamento

Valor: R$1.021,OO - Vencimento: 25/12/2010
- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- -- - - - Apon-
tamento: 166576/2011 Sacado: MARCIO GOU
LART BATISTA Endereço: RUA BERNARDINA

BITTENCOURT MULLER 143 - Iaraguã do Sul-SC
- CEP: 89256-502 Credor: RETIFICA DE MOTO
RES GUARAMIRIM LTDA ME Portador: - Espé
cie: DMI - W Titulo: 041/3 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 800,00 - Vencimento: 25/12/2010

Apontamento: 166939/2011 Sacado: MARIA

LUIZA PEREIRA Endereço: RUA ARTHUR

GUMZ 91 - VILA NOVA - Iaragua do Sul-SC -

CEP: 89259-340 Credor: MAJOKA UNIFORMES
IND COM LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: 22/2 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 167,55 - Vencimento: 27/12/2010

Apontamento: 166688/2011 Sacado: MASSA
FACIL COM E FAB DE PROD Endereço: RUA
LEOPOLDO MANHKE 230 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO &

DALLAGNOL LTDA Portador: - Espécie: DMI
W Titulo: 92104 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 558,61 - Vencimento: 17/12/2010

- Apontamento: 167059/2011 Sacado: MASSA
FACIL COM E FAB DE PROD Endereço: RUA
LEOPOLDO MANHKE 230 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO &
DALL AGNOL LTDA Portador: - Espécie: DMI -

W Titulo: 92498 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 353,94 - Vencimento: 22/12/2010

Apontamento: 166379/2010 Sacado: METALUR
GICA RN LTDA ME Endereço: RUA EXP RUDI
HORNBURG 70 - VIEIRAS - JARAGUÁ DO SUL

SC - CEP: 89256-580 Credor: MEGA SECURITI
ZADORA DE ATIVOS EMPRESARIA Portador:
PANINI REPRESENTACOES LTDA ME Espécie:

. DMI - W Titulo: 5062-00 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 255,00 - Vencimento: 21/12/2010

Apontamento: 166516/2010 Sacado: ME

TALURGICA RN LTDA ME Endereço: RUA
EXP RUDI HORNBURG 70 - VIEIRAS - IARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-580 Credor:
DIFUSO DISTR DE PARAFUSOS EWALD
LTDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo:
6790/6800 - Motivo: falta de pagamento Va
lor: R$ 264,20 - Vencimento: 21/12/2010

"" I • �
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Apesar da previsão de tempes
tades em parte do estado, ainda é
recomendado o uso de protetor
solar, pois o nível de radiação Uv

que atinge SC continua em alta.
Frente a chance de chuva e o sol,
um guarda chuva pode ser útil.

NOVA CRESCENTE CHEIA

Apontamento: 166789/2011 Sacado: TANIAAPA
RECIDA TOMIO MARTINS Endereço: R ELPIDIO
MARTINS 40 - VILA·LENZI - Iaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-560 Credor: MARIA ADELAIDE
FLORES ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
PED 76888 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
77,10 - Vencimento: 16/12/2010

Apontamento: 166522/2010 Sacado: TCS

IND. COM DE REPRESENTACOES LTDA En

dereço: RUA GOV LACERDA, 270 - CENTRO
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-390 Credor:
BEHLING TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 15278 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 180,00
- Vencimento: 21/12/2010

Apontamento: 165978/2010 Sacado: TRANS
PORTADORA E INCORPORADORA BALDO

Endereço: RUA PRESIDENTE JUSCELINO
SALA 01 103 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL
'SC - CEP: 89252-050 Credor: BANCO COOPE
RATIVO SICREDI S A Portador: F B CALIBRA
DORES LTDA ME Bspécie: DMI - W Titulo:
S00059A - Motivo: falta de pagamento Valor:

R$ 600,00 - Vencimento: 18/12/2010

Apontamento: 167085/2011 Sacado: TRANS
PORTADORA E INCORPORADORA BALDO

Endereço: RUA PRESIDENTE JUSCELINO SALA
01 103 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89252-050 Credor: COMERCIO DE CUMBUSTI

VEIS SECULOS LTDA Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 5387 - Motivo: falta de pagamento Va
lor: R$1.578,88 - Vencimento: 27/12/2010

Apontamento: 167086/2011 Sacado: TRANSPOR
TADORA E INCORPORADORA BALDO Endere

ço: RUA PRESIDENTE JUSCEUNO SALA 01103
- CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-
050 Credor: COMERCIO DE CUMBUSTIVEIS
SECULOS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 5159 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 2.958,01 - Vencimento: 27/12/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de
Protesto foi publicado no jornal "Correio do

Povo", na data de 12/01/2011.

Jaraguá do Sul (SCl, 12 de janeiro de 2011.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 16
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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação

abaixo especificada:
·LICITAÇÃO N°: 1/2011
·TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
·MODALIDADE: PREGÃO
·OBJETO: FORNECIMEN_TO DE TUBOS DE PVC
·RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 11/01/2011, das 8:00 h às 11:30 e das

13:00 às 16:00 h
·DATA DA ABERTURA: 24/01/201114:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Iaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-

2106-9100
Bonifacio Formigari
Diretor Administrativo Financeiro

EDITAL DE SELEÇÃO N° 0112011
O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE DE

JARAGUÁ DO SUL, torna público que estão abertas as inscrições para o

Processo Seletivo Simplificado 01/2011.
l.DO CARGO: A seleção destina-se à contratação temporária de Pedrei

ro, com carga de 40(quarenta) horas semanais, pelo prazo de 06(seis)
meses, podendo ser prorrogado sucessivamente por prazo de até 02

(dois) anos.

2.DAVAGA: 01(uma) vaga.
3.DAS INSCJ;{IÇÕES: As inscnçoes serão realizada no período de
12/01/2011 a 26/01/2011, das 8h às 11h e das 14h às 16h, na sede do

SAMAE, situada à rua Erwino Menegotti, 478, bairro Água Verde, Jaraguá
do Sul.
4.DA SELEÇÃO: o processo seletivo será realizado no dia 28/01/2011 às
8h na sede do SAMAE, e consistirá de Prova Prática e Entrevista.
O Edital completo estará fixado no Quadro de Publicações Legais do SA
MAE e na Internet no site www.samaejs.com.br.
Iaraguá do Sul, 10 de janeiro de 2011.

Bonifacio Formigari Diretor Administrativo e Financeiro
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Maior parte dos 100 mil turistas já voltou para casa

Dep�is das calçadas
lotadas entre os dias 25 de
dezembro e 2 de janeiro,
quem procura a praia com

a intenção de encontrar
sossego começa a se sentir
um pouco mais em casa.

Aos
poucos, os turistas

que dominavam o ce

nário começam a voltar

para as cidades de ori

gem. A diminuição no movimento
acontece principalmente a partir
do dia 10 de janeiro, quando gran
de parte deles volta ao trabalho. A

partir de então, cidades como Pe
nha passam a ter um movimento

quase normal durante a semana

e só veem as filas crescerem em

todos os lugares entre o sábado
e o domingo, quando alguns tra

balhadores tentam estender um

pouco mais o período de férias.
Os finais de semana, em com

pensação, prometem ser agitados '

até o carnaval, que este ano cai no

dia 8 de março. Em Penha', entre

dezembro e esse período, a popu
lação normal de 25 mil habitantes
sobe para quase 120 mil e a lotação
dos hotéis da cidade se aproxima
de 100%. A maior parte dos turis
tas esteve na cidade para o Natal e

Reveillon, ainda que a última data
não tenha sido comemorada com

eventos da Prefeitura. Segundo a

assessoria de imprensa, os sho
ws da virada realizados até o ano

passado não se repetiram porque

a cidade estava operando em con

tenção de gastos - assim, não hou
ve nem mesmo fogos de artifício.

Ainda assim, as ações da Prefei
tura para receber os turistas incluí
ram a instalação do "chuveiro golfi
nho", presente nas principais praias
da cidade. Cada uma delas ganhou
ainda entre duas e três lixeiras - cuja
ausência sempre foi uma reclama

ção frequente - e foi contemplada
pelo Programa Praia Limpa, que
começou no dia 16 de dezembro e

deve durar quatro meses. Entre as

5h e as 8h30 e após às 17h, todos os

dias, uma equipe que trabalha em

parceria com empresas faz a limpe
za de todas as praias.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

PI ERO RAGAZZI

Turistas como Silmara Becker, que frequentam a praia há mais tempo, afirmam ter notado as melhorias

PRAIA LIMPA E �UAS PAVIMENTADAS

Melhoria de acessos é a prioridade
A diferença, seja ou não resul

tado do Programa Praia Limpa, já
está sendo sentida pelos turistas. A

professora Silmara Becker chegou
à Penha no dia 26 de dezembro

para curtir as férias com a família,
que deve permanecer na cidade
até o fim do mês. Alguns integran
tes do grupo já conhecem a cidade
há mais de 40 anos. "Percebemos

uma melhora bastantegrande, em

relação aos outros anos. Principal
,

mente no que diz respeito à limpe
za da praia", explica Silmara.

A principal ação para atrair os

turistas, em 2010, é a mesma que
deve continuar sendo colocada
em prática para fortalecer ainda
mais o turismo: pavimentação. "É
a prioridade. No ano passado, me-

lhoramos os acessos para todas as

praias, e em 2011 algumas ruas do
centro também entram para a lista",
explica o prefeito em exercício, Má
rio Guaracy de Souza, que substitui
o prefeito e secretário do Turismo,
Evandro dos Navegantes, no perío
do de férias. Só a pavimentação de
estradas no Bairro Santa lidia ultra

passou os R$ 900 mil.

IPTU 2011

Imposto rende R$ 4,5 milhões
No começo do ano, a preparação tem início com o pagamento do

IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), que
em 2011 deve resultar em uma arrecadação de R$ 4,5 milhões entre os

21 mil carnês a serem entregues. Segundo a Prefeitura, a média anual
de não-pagadores é de cerca de 30%.

,

Quem não quiser fazer parte do índice pode pagar à vista, com

20% de desconto, até o dia 10 de fevereiro. A segunda opção é realizar
o pagamento em 12 vezes, com 5% de desconto desde que não haja
atraso nas parcelas. Segundo a administração municipal, o dinheiro,
por enquanto, ainda não tem destino certo.

Vermelha e a Prainha da Penha,
em frente à rótula de retorno da

praia Bacia daVovó. Outras praias,
como a do Quilombo, não fizeram

parte da pesquisa por não receber
um número elevado de banhistas.

• PRAIAS IMPRÓPRIAS PARA BANHO

• Pontos 1 e 2 - Praia Alegre: foz do rio Piçarras
Em frente à Travessa Particular Marcelo dos Santos

• Pontos 3, 4, 5 e 11 - Praia da Armação do Itapocorói:
Em frente à rua Inês de Souza

, Em frente à rua Blumenau, $450I

:J"- ,r· ,

Em frente à rua Maria Emília Costa
Em frente à rua Antônio Aniceto da Costa

Relatório revela pontos
impróprios para banho

IIA Prefeitura,
em contrapartida,
tenta controlar a

limpeza da água".

• Ponto 10 - Praia de São Miguel:
Em frente à rua Arno Becker

Os veranistas que escolheram
Penha neste verão precisam to

mar um cuidado especial com

as praias de destino. Segundo o

último relatório de balneabilida
de da Fatma (Fundação do Meio
Ambiente de Santa Catarina),
publicado no último domingo,
apenas quatro dos onze locais
avaliados apresentam condições
ideais para banho.

Coletando 250 milímetros da

água do mar em cada local da

praia, os técnicos da Fatma sub
metem o material a exames que
revelam a quantidade da bacté
ria Escherichia coli presente na

água - se o índice passar de 800
bactérias a cada 100 mililitros
de água, a praia já é considerada

imprópria para banho. A bàcté
ria é utilizada pela pesquisa por
ser uma das que estão presentes
no esgoto doméstico, que muitas
vezes é despejado no oceano.

Em Penha, os únicos locais

pesquisados em que não foram
colocadas placas de alerta são
as praias da Saudade, Grande,

A prefeitura, em contraparti
da, tenta controlar a limpeza da

água com exigências específicas
no caso de novas obras. Segun
do o órgão municipal, a sujeira
no mar aumenta em períodos de

grande chuva, e a partir de agora
novas obras não são mais libera
das sem a adequação de filtros
e uma fossa própria para evitar

que o esgoto desemboque no

oceano.

Acima, confira a lista dos lo
cais que, apesar de abertos aos

turistas, não são recomendados

pela Fatma.
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CONDIÇQES QUE SÓ A JAVEL FAZ PRA VOCÊ

Rua EJCRedicionário João la�lIa, 214 - eentrQ
Jaraguá do Sul - se
Fone: (4'1) 32'14-0100 - www.iavel.cam.br

<
, ,

NEGÓq:o BOM IDe VBBDP.IDE
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3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CliENTE -E ESPECIAl, VENHA CONFERIRI

Taxas comllortilhadns com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço

CRÉDITOS X 72 MESES
14.094,00 X 242,98 19.284,00 X 332,45
15.74400 X 27142 20.03400 X 345 38 i
17.050,00 X 293,94 21.140,00 X 36445 ;
.__-.__----------�--�� g05 contemplações mensais �

If;"rllllj'110 e.:;:J<I;;1.,e-c",i�t 1'l1li:111'8 'lIi'Ifi�i<ll.�ulos 1il

t=JS3.):il.I$.:.ZI�I#t1 =t.!] l' I

23.489,00 X 337,89 35.350,00 X 508,51 �
28.18700 X 40547 43.16000 X 62086

32.620,00 X 469,24 47.110,00 X 67769

Parcela Reduzida (80%)
05 contemplações mensais

I
.'1' __, .1Ii - •• -- .,......... -- •• - iii. - •

� PROMOÇÃO i
! Adiquira já sua Cota de Consórcio

"

e ganhe Prêmio...

(Desde Gril até TV LCD)
confira o regulamento \

OfereC?imento: Representante
Silver Serviços Ltda

I (Validade: 10/01/2011 até 10/03/2011)
:

"'. - •• - ." __ " • .....,. • ., ......... __ !II. _ •• ..I

Grupo 903 com antecipação de taxa em 10 meses:O,20% e parcela reduzida em

SIMULE SEU OBJETIVO

www.uniaocat.com.br
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Grupo Empreza esta com

oportunidades para seus

clientes na área de telefonia.
Promotor de Vendas

(Temporária): Salário 600,00
mais comissão - Benefícios:

.

Vale Transporte e Vale

Refeição de 9,50 por dia
Promotor de Vendas

(efetivo): Salário: R$647,00
mais bônus - Benefícios: Vale

transporte, Vale Refeição
R$7,50, Assistência médica e

odontológica.
Interessados enviar currículo

para: seleção.vivo.sc@
empreza.com.br

o CORREIO DO POVO · Quarta-feira, 12 de janeiro de 2011

���tWa&
Pietra e
Fabíola

lnicíantes, sapecas
e sensuais,

Somente essa

semana na casa .

. Sasha
Somente

, massagem:
Atendimento com

locar, hotel_ e motel

9922 ..20'47

COlETADOR: "

Técnico de Enfermagem
completo ou cursando.

Conhecimento em

informática.
Interessadós encaminhar

currículo para:
anapaula_psicologa@ .

. hotmail.com

Estou precisa'ndo de serralhei�o
ou solda,dor com experiência.

Tratar na Metal Marciano

pelo fone 3370-7574
ou rua Luiz Gonzaga Ayroso,531

Jaragua Esquerdo

Dê uma
ESPIADINHA

no seu prõxilDO carro!

2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Faróis de
Neblina, Computador de Bordo, Sensor de Iluminação,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve.

2008 - Dourado - Gasolina - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas ,e Espelhos Elétricos, Freios
Abs, Air bag II, Rodas de Liga�leve, Desembaçador
Traseiro, Cd Player, Bancos em Couro, Sensor de
Estacio'namento.

16v'- 2006 - Cinza - Flex � Ar�condiciona90 Direção
HidráuliCa, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, limpador
e Desernbaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player

.

com.Controle no Volante, Computador de Bordo, Faróis de
Neblina, Aír Bag II, Freios ABS,

. '

2009 - Vermélho - 8v - Flex - Ar�condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e TraVas Elétricas, Limpador e

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

Glassimais 3

Aproveite
o seu

13° salário

2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vídros, Travas e Espelhos Elétricos, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd
Player Mp3.

2009 - Branco - Flex - Protetor de caçamba.

i
,

;,

�f
I

,
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i
,

I

,
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.f-
I
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,

i
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2009 - Prata - Flex - Travas Elétricas, Alarme,
Desembaçador Traseiro, Ar-quente, Abertura Interna do
Porta Malas.
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"

Passe na Rede (bevrolet
e aproveite:
• MELHORES PLANOS
• MELHORES TAXAS
• MELHORES PRAZOS

só NESTE flU DE SEMANA

•

vALEU A PENA ESPERAIt
-

paco1,ão
.. fér\as

Q\evrotet.
-

A maior IiquidoÇao do Brasil
-

poro começar o ano de Chevrolet zero.
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REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900 Itajaí (47) 3344-7000
. Blu111enau (47) 3331-4500

R. Reinoldo Rau) 414 Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686

De Segunda a Sexta das 8h às 19h - Sábados das 9h às 13h - www.strasbourg.com.br
PEUGEOT
I"'OYION & EMOTION

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



 Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Quarta-feira, 12 de janeiro de 2011 Classimais 7

Ref. 0213 Res.
Athena- Lindo Apto

no bairro Czerniewiez,
todo mobiliado sendo

1 suíte c/ eloset +
2 dorm. eoz. toda c/
mobilia, bwe c/ mo

bilia, sacada c/ ehurr.
c/ mobilia, ambiente
elimatizado,próx. ao

centro, escola, creche,
padaria, mercado,

legalizada para finan
ciamento bancário.

Ref.0168)Res.
Malagá - Na planta
Bairro Nova Brasília
com elevador, 7 pav.

2 aptos por andar,
salão de festa cl
espaço gourmet,

piscina, sendo suíte
cl sacada +2dorm,

demais dependo
ampla sacada cl

churr.lnfraestrutura
pi aquecimento de
água a gás e split,

hidrômetro individual,
2 vagas de garagem,

área 194,38,
Consuüe-nos!

Ref.0211 )Res. Três Rios - Na
planta em Três Rios do Norte

cf 2 dorm, COZ, sala, bwc, área
de serviço, sacada cf churr.
1 vaga.57m2 privo a Partir de

R$99.000,OO.

Ref.0122)Res. Paoletto - Na planta c/ el
evador no Centro sendo c/ suíte + 2 dorm,

suíte + 1 dorm, ou 2 dorm, e demais
dependo Edifício com brinquedoteea, salão

de festas, terraço condominial.

Ref.0206)Apto na Vila Lenzi -

Sendo com 2 dorm, cozinha,
bwc, sala de estar e jantar, área

de serviço, área 64m2, apartir de
R$115.000,00. Entrada e saldo
com financiamento bancário.

Ref.0153)Res. Villa Rica - Na planta na

Vila Nova. cf suíte+ 1 dorm, suíte+2 dor
mitórios, e demais dependências, 1 vaga

dupla de garagem, sacada com chur
rasqueira. com até 98m2 privo Valor apartir
de R$125.000,00.Entrada + parcelas ou

saldo c/ financiamento bancário.

Ref.0155)Res. Villa Rica - Cobertura duplês
na planta na Vila Nova. Sendo 10 pavimento

c/ hall de entrada, sala de estar e jantar,
copa, cozinha grill, lavabo, área de serviço,
20 pavimento c/ 1 suite máster, + 2 dqrm.
escritório, 1 vaga dupla de garagem. Area
160m2 R$329.000,00. Entrada + pare. ou

saldo c/ finane. bancaria.

Ref.0111 )Ed. Ernesto Krogel
Apto na planta em Schroeder no

.centro cf 2dorm e demais dep.
Area útil de 67m2 R$120.000,OO.
Entrada+ parco direto cf constru-

tor ou financ. Bancário.

Ref. 133 - Res. Munique - Apto no centro
c/ elevador sendo 1 Suite + 1 dorm. eoz.

sala de estar / jantar, bwe, área de serviçs,
sacada c/ ehurr. 1 vaga, área- privo 82m2.

Ref.043)Res. Dom Pedro - Apto na Vila
Lenzi sendo 1 suite c/ sacada, 2 dorm,

demais dependências, (bwe e eoz mobi
liados) .área 87,78 m2 R$170.000,00.

Ref.0180)Res. Hilamar - Apto c/
elevador na Ilha da Figueira, 1 suíte +

2 dorm, sala, copa, eoz, sacada ehurr,
bwe, área de servo -1 vaga. área 91 m2

R$175.000,00.

Ref.0132)Res. Tarumã - bairro Barra do
Rio Cerro,apto cf 2 dorm, eoz, sala de

estar ejantar, bwe, sacada c/ ehurr.1 vaga.
Area 79,83 m2 R$140.000,00.

Ref.0191 )Res. Explendor - Apto no

Baependi sendo 1 suíte + 2dorm, bwe,
Cozinha, Sacada c/ ehurr, Sala de estar e

jantar, _Área de serviço, 1 vaga de garagem.
Area útil1 04m2 R$215.000,00.

Ref.0214)Ed. Figueira - Apto com

elevador na Ilha da Figueira cf 1 suíte +

2dorm, eoz, sala de estar e jantar área de
serviço, bwç, sacada c/ ehurr., 2 vagas de

garagem. Area de 89m2 R$273.000,00.

Ref.076)Res. Monte Vermont - Apto
todo mobiliado no Amizade c/ 1 suíte
om eloset + 1 dorm, demais dep, área
100 m2 R$295.000,00.Aeeita finane.

bancário c/ FGTS. .

Ref.0215)Aptos pronto no Três Rios
do Sul- c/ 3 dorm, eoz, sala de estar
e jantar, área de serviçb, 1 vaga, área

51 m2 R$96.000,00 aceita financiamento
bancário com FGTS.

CASAS

., ··""·-�·"'_"'", .. "n""",·""�,,,,,,,,·,,,,,,,.,,,,·,.N""'''_·_·''�_''·_'_ n " ,,, ._ ," " _, . .. , '- ff -�'''''- "�!.,..," .. """ ,_ �'" _OI' ...

Ref.061 )Exeelente Casa na Vila Rau
- Próximo ao Sup. Mere. Brasão c/

1 suíte + 2 dorm, demais dep, edícula,
área eonst. 155m2, Terreno de esq. c/

478,82m2 R$: 295.000.00, aceita finane.
c/ FGTS, aceita terreno ou chácara como

parte do pagamento ..

Ref.0204)Casa no Amizade - Com 1suíte Ref.0179)Sobradono Centro-Parte Superior sendo 1suítecf

2 d I d t
.

t b closet + 2dorm, bwc, sala intima, Parte inferior cf sala de estar
+ orm, .sa? e es ar e .Jan ar, COZ, WC, e jantar, coz, área de serviço, bwc, dispensa, 1 dorm, 2 vagas Ref.0186)Casa no Amizade-c/ 1suíte, 2

lavandena area de servIço 2 vaga de de garagem piscina área const. 281 m2 R$700.000 00 aceita dorm, eoz. mobiliada, sala deest�r/ jantar,
, , ,

. ,

I d
'

I' t d ti' I' d area de servíço.bwc c/ mobilia, area de

.narage.fJ). !.\(ea C,Qn$�:, 14.2,67m� _.. !��V�,,� �����:a O� com.o par e e paga�en o, e�,a.l�a, a.pa�a festa,.2 vaga �e garagem, área �onst. .

" ·_ .•A! .> "s. �� �"""" _.,. �" .."... ....,,,�., •. -w� .<._"" � .• ,,..'"'.t,.., ,,.�� "',.;� r"'f't·,.t�n::UlI'JJaml;!liIin."'J;;t::�Ç!:� i ;,.U.J,' .., !,.,.�..,A,3,.. I.� .11nohf2116�"".dt..j;Q.,...�m2 R<WJ;;t;; Bt)tl:<ru:l.,
• � �,,, -. .. _ 10: � oi. "' _ ti � fi. _ 0 ., 'i. "'Io 'Io.'� "I" '" n1ii!lH�T«,ft-H_.:t:Hfr.f- '1� .. � �-..�'.• C"�� ",'I" 'f"�.J�''i.'''\i�·'i'Ir ..''(\:(T�'� •• 'fl'1F'P 11"li�i

Ref .021)Casa Nova Geminada na Ilha
da Figueira - c/ 1 suíte + 2 dorm, demais

dep.área útil 90.80m2 R$: 140.000.00
lU.;' Aceitéf4iriahe. baJl�ário,NA.li&"�'�"· �

."' .. �( _ jJl' ........ :. •• ,.'......_li-lf.-�.JI> .... "

Ref.0162)Casa em Sehroeder Nova
Com 2 dorm, sala, eoz, bwe, lavanderia,
garagem, área util 70 m2 terreno 360m2
R$135.000,00 aceita finane. bancário

� ��rt� � QWrl�[S'" ��:: 7:: :z.:'.' .
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ESENTE PARA O ANO I TE'I

- .

..'
.

Dê uma assinatura anual de presente .

.

,

E ganhe o Cartão C••�.IJ.+ e a Revista Blush*

(47) 210 -1,919
www�ocorreiQdopovo.com.br

•
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NABOMBA

Opção deve ser pela gasolina
Abastecer com álcoolé desvantagem diante do aumento de até 5% no preço do combustível

"JARAGUÁ DO SUL

o aumento de até 5°/Ó
no preço do álcool, em

relação a dezembro de
2010, está fazendo com

que os proprietários de
carros flex optem pela
gasolina.
/

Eue,
como o álcool rende

menos, seu preço precisa
, hegar, no máximo, a 70%

o valor da gasolina para va

ler a pena. Mas os marcadores das
bombas em Jaraguá do Sul apon
tam o preço médio de R$ 2,66 para
o litro da gasolina e de R$ 2,18 para
o álcool, chegando ao índice de

81,95%. Ou seja, quem optar pelo
etanol ficará em desvantagem.

E tem consumidor que já cons

tatou a diferença. É o caso do opera
dor de máquinas, Aiex Machovisky,
27 anos. "Percebi que está mais caro.

Hoje em dia não compensa mais

ter carro a álcool. Às vezes, vou tra

balhar de bicicleta e tenho usado o

carro mais para passeio para econo

mizar", comenta.

De acordo com o coordenador
do Núcleo de Postos de Combus
tíveis da Acijs, Adriano Corrêa, o

aumento é justificado, principal
mente, por três fatores. "Estamos no

período de entressafra, por isso, esta

oscilação é normal nesta época do
ano. Outro fator é que a exportação
de açúcar está mais lucrativa, então

chega a faltar álcool no mercado. E
tem também a questão da carga tri
butária. Em SC, o imposto sobre os

combustíveis chega a 25% enquan
to que em estados como Paraná e

São Paulo é de 12%", explica.
Segundo ele, a partir de abril, a

tendência é o preço diminiuir. "O

problema é que o preço do álcool

empurra o da gasolina, e daqui a

pouco, a gasolina pode ficar mais

cara," alerta.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO
'''!'JIi

o problema é que o preço
do álcool empurra o da

gasolina e daqui a pouco, a

gasolina pode ficar mais cara.

ADRIANOCORR�COORDENADORDO NÚCLEO
DE POSTOS DE COMBusrrVEIS DA ACUS

"

Preço chega
a R$ 2,27

A reportagem percorreu nove

postos de combustíveis ontem. O

preço do litro de álcool oscilava de
R$ 2,14 aR$ 2,27. Em dezembro de

2010, esta variação ficava entre R$
1,99 e R$ 2,10, ou seja, um preço
médio de R$ 2,07. Em 2009, o valor
médio do litro era de R$ 1,94.

Para saber que combustível
vale à pena basta dividir o preço
do litro do etanol pelo da gasolina.
O resultado deve ser multiplicado
por 100. Para haver vantagem ao

etanol o resultado da divisão deve
indicar um resultado abaixo de 70.Consumidores já sentem no bolso o aumento no preço do álcool

Procon volta a atender
em Jaraguá do Sul

O Procon de Iaraguá do Sul voltou a

abrir suas portas ao público na última se

gunda - feira, dia 10. Porém até o próximo
dia 24, o atendimento será em regime de

plantão, das 7h30 às 11h30. A partir desta
data, quando a Prefeitura normaliza seu

expediente, o órgão volta a abrir das 7h30
às Uh e das 13h às 16h30.

.

Nesta época, a unidade é bastante

procurada principalmente para resolver

questões relacionadas às tradicionais tro-

cas dos presentes de Natal. Segundo o Pro

con, não existe uma legislação específica
para estes casos. Cada loja pode adotar
a política de troca que escolher. A obri

gatoriedade em trocar o produto ocorre

somente em caso de defeitos no funciona
mento do mesmo.

Somente em 2010, o Procon de Iara
guá do Sul realizou 3.451 consultas, que
resultaram em 409 aberturas de recla

mações.

Unidade de Jaraguá está atendendo das 7h30 às l1-h30, em esquema de plantão

Seu histórico escolar garante a sua vaga no

rnolor Grupo de Ensino Superior de Santa Catarina.

'!111!iY!J1�JY�Q�YDJº..§!.�L'tjl@w�Jl1�,rj
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Administração - Comércio Exterior

Administração - Finanças
Administração - Marketlng
Administração - Recursos Humanos
Arquitetura e Urbanismo NOVO
Ciências Contábeis
Comunicação Social- Publicidade e Propaganda
Deslgn - Moda
Direito

Engenharia Civil NOVO
Engenharia de Produção
Engenharia Química NOVO
Psicologia GRUPO

URIASSELVI
FAMEG

Mais informações: 47 3373-9800
Graduação Tec. em Análise e Des. de Sistemas

Graduação Tec. em Pedes de Computadores

INDAIAL
UNIASSELVf

BLUMENAU
FAMEBLU

GUARAMIRlM
FAMEG

BRUSQUE
ASSEVIM

RIO DO SUL ICPG
FAMESUL I'Ós-GRADUAÇÃQ
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CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA

Keil)' �rdmann, .

r
Charles Zimrnerma/ln, Carlos Henrique

jomalistà escritor Schroeder, escritor
Luiz Carlos Amorim,

. Escritor e editor

Mais livros, menos diazepam

Num
domingo desses, eu esperava o

ônibus Guaramirim-Jaraguá. Desti
no: SESC, onde haveria um encontro

de escritores e aficcionados da litera
tura. Ao saber que o próximo ônibus chegaria
às 9 e meia e não às nove como eu imaginava,
não tive dúvida. Saquei um livro e comecei a

ler para passar o tempo.
Parece que não levou cinco minutos para

o ônibus aparecer. Mila

gre causado pelo prazer da
leitura. O tempo voa para
quem se debruça sobre um

bom livro. De modo que
sempre ando com um livro
a tiracolo, sobretudo quan
do sei que vou enfrentar
filas. Não foram poucas as

vezes em que eu esperava minha vez de ser

atendido no caixa de um banco, com um

livrinho nas mãos, e notava as pessoas na

fila alternando o pé de apoio, cruzando e

descruzando os braços, alisando o pentea
do, praguejando contra o caixa, o gerente, o

governo. Se você não conhece ninguém na

fila para iniciar um papo, tente ler um livro

enquanto espera a vez.

A leitura de uma boa obra faz tão bem

para a alma que me pergunto por que o

Brasil é um país econômico em matéria de
leitores e farto em adeptos dos ansiolíticos,
ou tranquilizantes. Se um autor preocupado
com a corrida pelas bolinhas já propôs mais
Platão e menos prozac, eu defendo mais ler-

tura e menos tranquilizantes. O livro, um

bom livro, supera em vantagens a qualquer
remédio para ansiedade. É mais saudável,
não tem os efeitos colaterais comuns aos

antidepressivos, é mais barato, você pode
emprestar para o colega sem temer que ele
tenha um ataque de convulsão. A não ser

que ele seja um fundamentalista e você lhe

empreste um livro do Richard Dawkins.
Talvez alguém objete

dizendo não ter paciência
para leitura. Eu também
não tinha. Mas aprendi a

gostar de ler quando preci
sei encontrar respostas para
muitas dúvidas que me per
seguiam. Nunca mais parei
de ler. Eis outro motivo para

ler. Livros ensinam, abrem a mente, tiram
você do seu mundinho, arrancam a roupa
gem do cordeiro que diz sim para tudo, que
não duvida, e transforma o leitor em águia.

Há livros para todas as horas e estado de

espírito. Para quem deseja ter um olhar mais
crítico em relação ao mundo, comece com O
mundo de Sofia. Se triste, leia Epicuro ou até
um odioso (para alguns) livro de autoajuda.
Se quer bons ensinamentos para conviver
com o próximo, temos Buda, Jesus e os psi
cólogos modernos.

E se quer saber o que Jaraguá tem para
contar, leia Carlos, João, Nilza, Caglioni, Ana

Ianete, Marcelo, Gil, Sônia, Charles ... Prazer

garantido, sem contra-indicação.

LANÇAMENTOS

. Pirâmide Vermelha
Os irmãos Carter e Sadie Kane vivem separados desde a morte da mãe.

Sadie é criada em Londres pelos avôs e Carter viaja o mundo como o pai,
o Dr.Julius Kane, um famoso egiptologista. Levados pelo pai, ao Bristish Mu
seum, os irmãos descobrem que os deuses do Egito estão despertando, Para

.

piorar, Set, o deus mais cruel, tem vigiado os Kane. A fim de detê-Io, os irmãos
embarcam em uma perigosa jornada em busca que revelará a verdade sobre
sua família e sua ligação com uma ordem secreta do tempo dos faraós.

CLIC DO LEITOR
Esses filhotinhos

de cerca de 40
dias precisam
de quem cuide'
deles. Adoção
com (Ieiton,

Marcio e Talita,
nos telefones
3370-9243,

3370-1892, e

8859-7617

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nessas férias viaje tranqüilo.
Cuidamos com carinho do seu cão e gato.

.

Hospedagem no pet shop ou

tratamento na sua residência.

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

MElHORES MARGAS DE RAÇÃO A GRANEL

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 Breithaupt 3
• Entrando numa fria maior ainda com a família

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

todos os dias)

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

- todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enrolados (Dub) (13h50, 16h, 18hl0, 20h10 -

todos os dias)'
· ° Garoto de Liverpool (l.eg) (22hl0 - 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)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)

• Cine Mueller 3
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino • Cine Neumarkt 2

da Alvorada (Dub) (13h30 - todos os dias) • Entrando numa fria maior ainda com a família
• Entrando numa fria maior ainda com a família (Leg) (14h20 16h45, 19h15, 21h50 - todos os

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

• Cine Garten 1
• Entrando numa Fria maior ainda com a Familia (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)

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

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

todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA afirma que vai se separar do marido e Teixeira diz

para ela esperar. Ajuricaba estranha a demora de

Vir�ínia no médico e vai falar com o prefeito. Marisa
conta que decidiu aceitar o pedido de casamento,
que vai parar de dançar e quer uma festa de despe
dida. Flores diz a Nicolau para não confiar tanto em

Karina. ° Senador assegura que ela é perfeita para
seus planos. A dupla comemora o início da segunda
etapa da conspiração.

Max fica furioso quando Amélia afirma que não

quer viver mais com ele. Esmeralda conta para as

irmãs que uma delas não é filha de Cirso. Beatriz

pede ajuda a Mariquita para salvar Sola no. Esme

ralda, Safira e Ametista tentam descobrirqual das

três não é filha de Cirso. Terezinha conta para Bruno

que Padre Emílio não conseguiu legalizar o orfanato.

Nancy garante a Neca e Pimpinela que vai descobrir

quem matou Elisa. Geraldo pensa em Tomé enquan
to Dora expressa sua preocupação com o sumiço
dos órfãos. Estela sorri por conseguir convencer

�
Marta pressiona Gabriela a desistir do casa-

Beatriz a separar Solano de Manuela. mento e diz que não vai ao casamento. Gabriela

pede para Luti levá-Ia à igreja e ele acaba concor

dando. Pedro e Gabriela se casam. Pedro leva Ga
briela para o seu quarto e ela simula ter sido agar
rada à força. Ariclenes pressiona Nicole a contar a

verdade. Chico assume que se encontrou com Ni
cole no ateliê e Ariclenes o demite. Lourdes cobre a

oferta de Thales e Jacques fecha o negócio. Edgar
avista Paulinho na pracinha com a babá e se aproxi
ma. Ariclenes flagra Mário espionando o seu ateliê.
Renato vê Paulinho no colo de Edgar.

TI-TI-TI

PASSIONE
Últimos capítulos. Em vihude da reta final, a

emissora escolheu não divulgar os resumos dos

episódios.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Ajuricaba tira satisfações com Sérgio por tê-lo

enganado. Ajuricaba faz ameaças e manda Sérgio
avisar André para que se afaste de sua filha. Célia

.

'_. � ;.: •
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Não convém alimentar o clima de

competição no trabalho. Quan-
to mais discreta for sua atuação

profissional, maior será seu sucesso. No

romance, o astral inspirador, mas atenção
com rival. Evite ficar em evidência neste dia.

Bom dia para fazer novos clientes
e expandir sua atuação profissio
nal. Lembre-se de que precisa ter

objetivos e fazer planos. Problemas inespe
rados podem afetar sua vida afetiva. Fique só
e reflita sobre o rumo de sua vida amorosa.

, Quanto mais independente for

I, 1, neste dia, maiores às chances de
se dar bem. Cuidado com a con-

, corrência ou com possíveis rivais no traba
lho. A noite traz boas vibrações para quem
está namorando. É hora de selecionar seus

amigos e clientes.

CÂNCER
Bom dia para ampliar seus con

tatos e clientes. Procure organi
zar sua agenda para não receber

críticas ou exigências. Sua vida social vai

ganhar mais movimento a partir de agora.
Novas experiências poderão enriquecer
seu currículo.

LEÃO
Mostre sua capacidade de ino

vação no trabalho. Cuidado para
não entrar em conflito com gente

de poder. Some forças com quem tem os

mesmos objetivos. Novas conquistas serão
favorecidas. Não insista em retomar uma

relação desgastada.

VIRGEM

I'
O setor profissional conta com

boas vibrações, principalmente
com atividades competitivas. Cuida

do para não pecar pelo excesso de confiança
no trabalho ou no romance. A fase é boa eara

conquistar maior intimidade com seu par.

Bom dia para quem deseja traba
'''''''''''''''''''�''',' Ihar em casa ou conquistar maior

autonomia. Não fique na depen-
dência dos outros ou poderá se

arrepender. No romance, sinal de grande
paixão. Tenha cuidado com a interferência
da família.

ESCORPIÃO
Dia ideal para conciliar trabalho
e diversão. Atividades que envol
vam um grande público contam

com ótimas energias. Interesses em

comum podem fortalecer os vínculos afe
tivos. À noite, convém dar atenção para o

ambiente doméstico.

QSAGITÁRIO.

Excelente astral para quem tra

balha por conta própria. Bom dia

para conquistar mais liberdade de

ação. Pode ter êxito em tudo que envolva
cultura e diversão. .No amor, o ciúme será
o grande vilão. Não brinque com dinheiro.

CAPRICÓRNIO
Há momentos em que a impul
sividade é bem-vinda, este é um

deles. Convém ter cuidado com

brigas em familia. No amor, evite forçar
uma situação para não atrair mágoas. Aja
com sutileza e terá melhores resultados.

AQUÁRIO
Tudo indica que conseguirá o que

deseja. No campo afetivo, quanto
mais amável você for, mais suces

so fará. É hora de desenrolar o que andava'

reprimido! É hora de agir discretamente,
sem confrontos desnecessários.

O estímulo que precisa pode vir

das pessoas com as quais convive.
É hora de colocar mais energia em

tudo que fizer. Boa noite para investir numa

nova conquista amorosa. Aproveite, tudo in
dica que terá uma grande vitória!

•
_ t·
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Xuxa vence processo
contra Universal

A atemporal Rainha dos Baixinhos ganhou o pro
cesso aberto contra a editora Gráfica Universal, da Uni
versal do Reino de Deus, que a acusava de práticas de
Satanismo e magia negra. A empresa havia publicado
no jornal "Folha Universal" que a apresentadora tinha
vendido sua alma a Satanás pela soma de R$100 mi
lhões. A editora foi condenada a pagar cerca de R$
150 mil de indenização, mas dificilmente deve retirar
as acusações contra a apresentadora.

A cantora Waness

ção de apresentador'
balhado anteríormen

Gisele "adoraria"
.

adotar uma crianca
.:»

Em entrevista ao Estadão, a Top Gisele Bündchen,
entre outras coisinhas, declarou que "Adoraria" adotar
uma criança. A modelo disse que quer ter mais filhos,
mas não neste momento, e que tem interesse em con

versar com o marido sobre adoção. Além da materni

dade, Gisele falou sobre suas expectativas pro futuro,
sua opinião sobre plásticas, e o início da carreira.

DIVIRTA-SE

Escritor Argentino
Um escritor argentino e um escritor mexicano

se conhecem numa viagem de avião. Como o vôo
demorava cerca de oito horas, as primeiras quatro
o argentino gastou contando em detalhes o último
romance que ele havia escrito. Durante todo esse

tempo o mexicano ficou ouvindo, em absoluto

silêncio, educada e pacientemente. Quando acabou
de contar-lhe o seu livro, o argentino virou-se para o

novo amigo e disse:'
- Bem, agora é a sua vez de falar! O que você

aohcu.do-mee.romance?

II'�.:r�,w!U$ ·Justin Bieber
tem apenas

uma "amiga"
O cantor de "Baby", recente

mente visto durante suas férias
em Santa Lucia beijando a pos
sível -narnorada, Selena Gómez,
não teve muita aprovação de seu

assessor, Scooter Braun. Braun
declarou ao site USTeam que o

cantor não deveria estar em uma

relação, se não estiver pronto
para "ter que falar tudo para to

dos", e garantiu que Gómez é só
"uma boa amiga" do cantor.

Zac Effron voltou
com Vanessa Hudgens?

Segundo a revista People, o casal de High School Musical, que havia se sepa
rado em Dezembro passado, pode ter reatado. De acordo com a revista, os dois
foram' vistos se beijando em uma boate de Los Angeles, na sexta-feira passada.
Diz a publicação que eles chegaram ao local acompanhados de uma amiga, e

que Vanessa "sorria muito e não se separava de Zac".

BBB 11 : Ariadna
mantém segredo

De acordo com o Twitter do eterno diretor do Big
Brother Brasil, Boninho, Ariadna Thalia Arantes, que
fez cirurgia de mudança de sexo, não vai contar aos

companheiros de casa que é transexual. "Ela vai, ou

disse pra gente, que não vai falar. Vai ser engraçado
alguém pegar a moça que não é... rsrsrs" twittou o

diretor, em resposta a uma seguidora que sugeriu
que ele obrigasse a participante a manter o segre
do. Agora é esperar pra ver no que dá ..

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

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

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

AN IVERSARIANTES

12/01
Adriano Achwerkowski

'" Alexandre L. W. Packêr

Alioe Costa
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Cofrinho

Não
sou entendido em economia, mal sei controlar meu talão

de cheques, mas um amigo expert no assunto comentou que

quem correu às casas de câmbio para fazer uma poupanci
nha em dólar mais barato, que não é o meu caso, ou mesmo

garantir Urna grana legal para as férias no exterior fez um bom negó
cio. Todavia, muito cuidado é pouco nesta hora. A reviravolta pode
estar a caminho. Ele também disse que o Banco Central anunciou

que vai cortar essa queda, que prejudica, e muito, a economia nacio

nal nas exportações. Aliás, é mais um flashback de um filme pra lá de

rodado. Não é? \

Psiu!!!!
Fala sério, com esse calor se

negalês e os lindos dias de sol a

pino podem virar uma maré de

lamentações com fortes chuvas
a qualquer momento. Todas as

previsões do- tempo, pelo me

nos as que passam na TV, já dis

pararam o alerta e mostram que
vêm trovoadas e raios durante o

mês de janeiro. Época tradicio
nal de incidências desses tipos
de fenômenos naturais em qua
se todo o país.

NAS RODAS
• A Fine Fiore, uma das lojas
mais pontuadas de Iaraguá,
já lançou seu nome para o

preview da festa do Champanhe,
organizado pela revista Nossa,
e que está em sua 5° edição.

• No próximo sábado, o amigo e

presidente do Amizade Augusto
Demarchi, promove
um majestoso bailepara
comemorar os 57 anos da
sociedade. O Som da América

é quem vai animar a noitada.

• Recebi ontem a agradável ,

visita do empresário, roteirista,
diretor de cinema e teatro

Gilmar Moretti. Foi um longo
bate papo muito agradáveL
Moretti está produzindo um

documentário especial sobre

Iaraguá e em meados desse
ano deve sair do forno.

Alamanda
Férias? Verão? Tudo ao

mesmo tempo. Com esse rit
mo alucinado seus pés pre
cisam de sandálias e sapatos
confortáveis e bonitos. Essa
é a proposta da Alamanda

Sapataria, que está em liqui
dação com 40% OFF. Você
não pode perder! Localizada
na Rua Reinoldo Rau, 243 -

em frente a London.

Buxixo
O maior comentário entre

as comadres na urbe sorriso é o

suposto namoro da global Cláu
dia Raia com um milionário da
indústria do vestuário, aqui da
nossa região. Dizem que ele está

apaixonadíssimo. No natal, o big
shot teria dado um anel de bri
lhante que custou nada menos

que 20 mil reais. Vamos ficar an

tenados. Se for verdade, daremos
o nome e sobrenome do sortudo.

Destaque
Os personal trainers

Oliver e Ioelcío, da Start

Academia, vêm se des
tacando cada vez mais
entre os profissionais do
ramo com métodos ino
vadores de fitness e con

quistando sua clientela
literalmente em forma.

BBB 11,·
Ontem começou o Big Bro

ther Brasil 11, que certamente

será mais uma chatice da TV
brasileira. Serão 17 participantes
que irão disputar nada menos o

prêmio de R$1,5 milhão.

• Não ousem esquecê-lo,
Edson Muller é o grande
aniversariarite de hoje' e vai
adorar saber que foi lembrado.

• Nesta sexta-feira no

Bspaço do Oca, tem a ,

presença da banda Esquadrão
do Tempo. Garantia de muito
Rock n' Roll.

• O casal dinâmico
Tere Depiné � César Papp
(proprietários da Meg Portas
e Eletrojaraguá), está de casa

nova, A duplt;t atenqe, agora,
*

.

sua super clientela na Rua
, �IJ�sidente,lMsçelino, 45, ,,',

furidos das Borrachas'Wolf.
�, .a�,�, b�;lnça"""WIm.,íii"(fll1il!/(ffI1

Dica desta
quarta-feira

Curtir as delícias da Zum

Schlauch. Todo dia, uma novidade.

Tatiane Pilotti, uma das
sócias da Donna Anna
- uma das lojas mais

�

pontuadas de Jaraguá

"
Política tem esta

desvantagem, de
vez em quando o

sujeito vai preso em

nome da liberdade.
g:qNJSUfJ!iP0NJl!II1IIl"AJ,

"

leitor fiel
O leitor fiel de hoje é o professor
gu�ramirense José Altair Venturi.

Ele se declarou por e-mail fã da
coluna; Lê todos os dias antes de

ir ao trabalho. Valeu mesmo!

Onde comer
bem em Jaraguá

No Restaurante Típico da
Malwee. A melhor comida alemã
do sul do mundo.

amigo Ricardo Depíné. Ainda
há tempo de cumprimentá-lo.
EIe vai adorar saber que foi
lembrado.

• Dra. MárciaViera, fiscal
do Ministério do Trabalho,
carinhosa como sempre

, trouxe um lindo mimo de
Lisboa (Portugal) onde esteve

recentemente ao lado de seu

filho Leonardo. Adorei!

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas vai

para a minha amiga Cecília

Roning, da Interimóveis .

Sempre um amor de pessoa.
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Mercado Regional
.

.

I
Ikarsten@netuno.com.br

Louriva Karsten

araguá do Sul tem uma vocação nata para
I criar empresas aurádou:ras. ,

Algumas atravessram praticamente todo o

Século 20 e con�inUq� fitm�s, co,mp é o c�so ": ,

da Duas Rodas. Em dezembro do ano passado, co

memorou seus 85 anos de existência. O BreithauQt
também é.outro exempolo. São empres�s que::ao
longo das décadas realizaram diversos ajustes no

,

foeo.de seus neg6@ios e desta forma pude�am,cQn�
tinuar relevantes no mercado e progredir. São óti

mos exemplos para os 'Eimpreendedores.
,

,

"

, ','
,

I '1.', ff
"

Durou pouco
O período de férias coletivas

concedidas por grande parte das
indústrias somadas às férias es

colares trouxeram uma grande
surpresa para os que continua-

ram na nossa cidade: o trânsito
.fluta maravilhosamente. Pena

que é por apenas uns 15 dos 365

dias do ano. Esta semana já volta
tudo ao normal.

Investimentos nas praias
Surpreende positivamente a

atitude de alguns prefeitos que
estão realizando investimentos

para facilitar a vida dos turistas.
De uma forma geral, os proble-

mas com falta de água e excesso

de lixo foram muito menores e

também as cidades sofreram

pelo menos algumas mudanças
cosméticas. Bom sinal.

Desemprego americano
Em dezembro o percentual

de desempregados nos EUA bai
xou para 9,4% que é a menor taxa

desde maio de 2009. É uma boa
notícia mas o governo de lá con

tinua preocupado.

Economia 13

Potência mundial
Um estudo da Pricewa

terhouseCooper prevê que em

2050 o Brasil terá o 4° maior PIB
mundial. Ocupando hoje a 8a

posição, deverá superar a Itália
em 2017, Reino Unido em 2023,
França em 2027, a Alemanha
em 2032 e o Japão em 2044. No

meio desta fornada, seria supe
rado pela Índia que ficará no

terceiro posto, superada pela
economia dos EUA e da China.

Por uma outra métrica

que é a Paridade do Poder de

Compra, a dinâmica seria ou

tra mas o resultado o mesmo

para o Brasil que ficaria em

quarto lugar mas, por este cri

tério dos EUA seria superado
pela Índia.

PIERO RA�AZZI

Belo Monte
A promessa da ministra do Meio Ambiente à sua chefe, a presi

denta da república, é que nos mês de fevereiro ela entregará a licença
para o início desta obras. Desta forma, já em maio poderá ser iniciada

a construção desta hidrelétrica.
A promessa é mais ampla pois a nova ministra promete estabele

cer um "mundo novo" em termos de licenciamento ambiental. Desta

forma, é possível que as tão importantes obras de infraestrutura pos
sam finalmente andar.. ,

Risco que
vem de fora

As boas notícias dando con

ta da recuperação de algumas
das grandes economias 'mun

diais pode não ser uma boa
notícia para o Brasil. Motivo: o

aumento da demanda mundial

por commodities poderá ser o

estopim da retomada da infla

ção em nosso país. Embora o

governo esteja atento, o fato é

que as leis do mercado sempre
mostraram muita força.

02 - 14 - 31 - 60 - 64

02 - 04 - 05 - 06 - 07
09 :. 12 - 13 - 1 6 - 18
20 - 21 - 22 - 23 - 24

Incentivo ao gasto
A Receita Federal isentou de

IRRF as remessas para o exterior

para eobrir gastos pessoais em via
I

gens. Pode parecer estranho mas,

o governo está interessado na am

pliação dos gastos dos brasileiros

em dólar. Considerando os preços
muito convidativos nos diversos

países, é uma verdadeira festa. Isto

também favorecerá a compra de

pacotes em agências brasileiras.

üade mais ágil?
A solução pode estar em um

projeto que acaba de ser aprovado
no Senado que eleva o valor dos

negócios que deverão passar pelo
crivo do órgão. Desta forma, ape
nas empresas com faturamento
acima de R$ 1. bilhão envolvidas
em negócios superiores a R$ 40

milhões passarão por investigação
do negócio sob o ponto de vista da

redução da concorrência.

"

'Nas rotas
Cresce a relevância do Brasil nas, rotas internacionais de

tráfico de drogas e os portos de São Francisco do Sul e Itajaí
também são apontados como parte de algumas destas rotas.

Preodipa prirícipalmente pelo fato de que empresas exporta
doras poderão ter seu nome envolvido por causa dos longos'
tentáqulos dQ crime, Crest� pois a )JreoCllpação com, a vigi
lância nos embarques e movimentações de materiais.

BOVESPA

POUPANÇA

12.1ANEIRO.2D10
= "

, ,jJj\NEU10.201B "

I "., ":"'i! ,/

12.1ANEIRO.2D10

12.1ANEIRO.2D10

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8850 1,6870

DÓLAR TURISMO (EM R$)

,� EURO (EM R$) 2,1819 2,1837 " -0,18%
nJ/11IUtffl/iilll/�III/II.�nmlilliillmllllmmlfljmtl:!liJ/flkirll/IJilllfllillml!ilmllllliff'JIIiIWitJ1IJlllmmmliUl/JII/I!JI/;,illm/ifllJiill;ur.mmlillffl/IJlllmIHUlHl/fllf,'/11!i1ii11ll!1Jmill;lIfl/lm/Hllllllillijll!�illliliIliUJ:j!i1I1/II/If/JIlllffll/imn�!IIli#I{fl/llltlili1Illji/II/iI!IflIlU/III1JI!iilll/lllllOill!1ili!!lI/I1milI/mmllllmWlfIl1mmpli!i!fllfflctnll/l/l/fI/! ,!hTliIlI/II/!IIII!.

Av. Mal,. Deodoro, 32(1
hopplng Fali I I.• 31 I C ntr

�ÁP,ji�f�i� � fP����@H�W�� ifP �lt§��
"

, V f.ÚI�@lt41ijj�� lP®jUlW��"
�

,
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. . ,

3370.7170 9183.0778
.
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Naár'ea

Henrique
Porto

o dilema de Patrício
Convocado de forma definitiva para a seleção brasileira de basque

te sub-19 feminino, na condição de auxiliar técnico, o jaraguaense Ju
lio Patricio vive urn dilema. Caso aceite o convite, terá que se mudar
durante seis meses para Iundíaí (SP), onde acontece a preparação da

equipe para o Campeonato Mundial da categoria. O problema é que
Patricio não quer perder o vínculo e o trabalho que realiza há vários
anos na FME. Fez várias propostas à autarquia e aceita, inclusive, abrir
mão de seu salário nesses seis meses que ficará afastado, desde que te

nha a certeza da recontratação depois do meio do ano. Sua substituta

temporária e natural seria Vivian Martins, mas a técnica está afastada
devido à maternidade. Eis o dilema de Patrício. De urn lado, a maior

oportunidade da vida profissional do treinador, mesmo que temporá-·
ria. Do outro, aincômoda possibilidade de perder o vínculo com a ci
dade e o trabalho que o projetou. Certamente o diretor Sarandi, no alto
de sua sapiência, saberá como administrar o caso.

Retrospectiva:
Natação

Dando seqüência a nossa re

trospectiva, hoje falaremos da

natação. Indiscutivelmente, o

nome da modalidade no ano que
passou foi Otávio de Azevedo, que
entre suas conquistas quebrou' o

recorde mais antigo dos Iasc, nos

200m borboleta. Amanda Guima

rães, Nicóli Boico, Marina Fruc
tuozo (seu último ano competin
do) e Bianca Ewald ajudaram a

natação feminina a alcançar óti
mos resultados, como os terceiros

lugares nos Jasc e na Olesc. Outra

categoria que se destacou foi a

Petiz 2 (até 12 anos), vice-campeã
sul-brasileira. O desafio neste ano

será lidar com a renovação natu

ral do elenco. Por este motivo, o

foco da Ajinc será no desenvol
vimento das equipes de base,
mais precisamente dos 12 aos 16
anos. Para melhor se preparar ao

desafio, o técnico Kiko Fructuozo
trocou as férias por urna viagem
ao Canadá. liA viagem teve como

objetivo ver de perto como é reali
zado o trabalho com as categorias ,

de base naquele país", comentou.
"Acredito que o aprendizado será

importante na construção da
nova equipe", finalizou.

I I

GASPAR NÓBREGA/CBB

Copa Norte
Conforme O Correio do

Povo antecipou com exclusivi

dade, dia 25, às 16h, acontece

o congresso técnico da 8a Copa
Norte de "Futebol Amador. A

princípio, apenas o Vitória e o

Cruz de Malta têm vaga garan
tida, como campeão jaragua
ense. Os demais interessados
devem aguardar as definições
do congresso. Neste ano a

competição itinerante será or

ganizada pela Liga Joinvilense
de Futebol.

O . Projeto . ComiJ.nid�de
do Futuro, da Futuro Apar
tamentos, é uma das raras

ações da iniciativa privada
, na melhoria da qualidade de

Vida atr.ayés dê
.

orle. Uma.
ao .snrtp.ies'''i(....... .�' �sco;-' I.

linha de futebol feminino de
um colégio municipal), mas

com grande impacto na co

munidade. Que esta semente

germine e sirva de exemplo
ara outras a

- ·

e outras
,

.

,"pr�saS�.ll

jeto do Iuventus
está sendo elaborado
Se aprovada, proposta deve ser efetivada dentro de 30 dias
JARAGUÁ DO SUL ele, assim que protocolado o

projeto não deve demorar muito

para a municipalização se con

cretizar. "Não vai levar mais que
30 dias. É uma medida necessá
ria. O clube não tem como sair
dessa situação sem ser dessa ma

neira. Além do mais tudo o que
está lá é dinheiro público", disse

Konell, referindo-se aos investi
mentos que o Executivo fez no

João Marcatto na época em que
era prefeito.

O presidente do Tricolor, Ildo

Vargas, aguarda com ansiedade a

consolidação da parceira. "Alguma
coisa tem que acontecer. Precisa
mos da ajuda não só da Prefeitura
como das empresas", disse. Segun-

Apontada como a única
saída para o Juventus,
a municipalização do
João Marcatto, está
cada dia mais perto
de sair do papel.

O
projeto, que será entregue
à Câmara de Vereadores
assim que a Casa voltar
do recesso (início de fe

vereiro), já está em processo de

elaboração. A informação é o ex

secretário de finanças da Prefei

tura' Ivo Konell. De acordo com

do Vargas, o futebol do clube será
comandado pela diretoria (atual
ou a que assumir caso alguém se

candidate) e toda a estrutura física

passará a ser patrimônio público.
"Faremos uma assembleia com os

sócios do Juventus que vão par
ticipar diretamente da decisão.
Estamos aguardando apenas o

pronunciamento da Prefeitura",
aVISOU.

Como a Divisão Especial do

Campeonato Catarinense inicia

apenas em maio, a realidade atu

aI do clube é o trabalho das cate

gorias de base.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Assim que receber aval da Prefeitura, lido Vargas vai convocar uma assembleia com os sócios do clube

. Pag�ento da dívida em trocada estrutura
Um dos pontos mais polê

micos do projeto é a dívida do
Juventus. Em troca da estrutura

física do clube por 30 anos, a Pré
feitura arcaria com o montante.

Conforme Vargas, a quantia 'pre
cisa ser reavaliada. "Isso depende
de uma atualização. Não tenho
como fornecer esses números

agora", despistou o mandatário,
revelando que o débito referente
à sua gestão é de R$ 150 mil (par
te da Copa Santa Catarina e outra

do Catarinense 2010).
A proposta é fazer do João Mar

catto como foi feito no Parque de
Eventos. De posse do local, o Exe
cutivo poderá utilizá:.10 para even-

tos da FME. Uma das propostas é
tirar do papel o projeto do centro

esportivo, com piscinas, ginásio
de menor porte e pista de atletis
mo. A municipalização não prevê
repasse de dinheiro público para a

equipe, porém, abre a possibilida
de para a direção do Iuventus bus
car novas fontes de receita.
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FOTOS PIERO RAGAZZI

Presídio Regional tem capacidade para 76 presos, mas hoje abriga 330

Sem data para
transferir presos
já condenados.
liminar para remover 200 detentos
está temporariamente suspensa
JARAGUÁ DO SUL (Tribunal de Justiça de Santa Cata

rina), depois que o Estado entrou

com recurso para anular a deter

minação. A alegação do governo
é de que a falta de vagas acontece

em várias unidades prisionais ca

tarinenses e, por isso, não era pos
sível transferir os presidiários para
outras cidades.

A líminar pretendia agilizar
a transferência dos condenados
em um prazo de 15 dias a partir
da intimação do Deap (Depar
tamento de Administração Pri

sional). Outra determinação era

que, em caso de descumprimen
to, o Estado deveria pagar R$ 10
mil mensais pelo tempo que es

ses detentos permanecessem na

cidade. Com a suspensão, a re

moção acontecerá somente se o

governo do Estado for condena
do na decisão final em segunda
instância, mas o julgamento da

ação ainda não tem data prevista
para acontecer.

Quase um ano depois
de a Justiça abrir uma

ação para transferir
detentos condenados
do Presídio Regional, o

problema não tem .data
para ser resolvido.

Impetrada
em fevereiro do ano

passado pelo promotor Gil
berto Polli e aceita pela juíza
Eliane Alfredo Cardoso Luiz, a

Ação Civil Pública determina a re

moção de mais de 200 presos para
reduzir a. superlotação. O comple
xo, com capacidade para 76 de
tentos, abriga hoje 330, sendo que
70% deles já foram julgados e de
veriam estar cumprindo pena em

penitenciárias.
No entanto, até hoje decisão

judicial continua tramitando sem

qualquer efeito prático. Em agosto'
do ano passado, a liminar foi sus

pensa temporariamente pelo TJ
.�} 'f]. �

... '),
..

1,'. �',

• Daiane Zanghelini
daiane@oçorreiodopovo.com.br , . .
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Segurança 15

Revisão do edital da 8R-280
fica para a semana que vem

A revisão do texto do edital de

licitação para a duplicação da BR-

280, prevista para hoje, ficou para a

próxima terça-feira, 18. A informa

ção é do assessor do Dnit (Departa
menta Nacional de Infraestrutura)
de Florianópolis, Breno Maestri. Até
o final da tarde de ontem, o tema

não havia entrado na pauta da reu

nião programada para hoje, sinal
de que a questão seria discutida em

Brasília somente no próximo en

contrQ dos representantes do órgão.
IIOS técnicos estão fazendo

uma revisão bem minuciosa para
não haver mais nenhum tipo de

contestação", explicou Maestri.

Segundo ele, a mudança de data
não deve interferir para a abertu
ra do edital de licitação, prevista
para fevereiro deste ano. Depois
de aprovado, o novo edital será

publicado novamente para que
as empresas interessadas apre
sentem as propostas.

O lançamento do edital estava

previsto para dia 21 de dezembro,
mas duas empresas interessadas
em concorrer apresentaram im

pugnação ao documento anterior.
O projeto de duplicação da BR-280
envolve o trecho de 74,5 quilôme
tros entre Iaraguá do Sul e São
Francisco do Sul.

Duplicação da BR-280 é aguardada pela região há cerca de 15 anos

Polícia Militar·atende dois
casos de ameaça na região
A Polícia Militar atendeu

dois casos de ameaça na terça
feira. O primeiro aconteceu na

BR-280, bairro Estrada Nova.

Um morador de 38 anos ligou
para a Central de Emergência
afirmando que tinha sido ame

açado por um homem. No local,
os policiais foram informados

que o suspeito também havia
cometido crime de injúria ra

cial contra uma menina de sete

anos. Segundo a PM, ele foi leva-

do à delegacia e depois liberado,
mas teria voltado ao mesmo lu

gar para ameaçar a vítima. A PM

foi novamente ao Estrada Nova,
mas o acusado havia fugido.

Por volta das 19h30, um ho
mem de 47 anos foi detido por
ameaçar a própria mulher no

bairro Avaí, em Guaramirim.

Segundo a Polícia Militar, o ho
mem estaria embriagado e foi
levado à delegacia para prestar
esclarecimentos.

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

Isa Marta Mohr Ziemann, oficiala do Registro de Imóveis da Comarca

"'f�!'I,. e Iaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que HAROL-

'.
;,;�DO BIER, aposentado, CI n° 188.927-SESP/SC, CPF n° 517.967.249-04,

.' \-.. 't\ e sua esposa IRACEMA BIER, costureira, CI n° 15/R-544.576-SESP-SC,
,I, ,., ,t') 1

•. :(�(:'" <.�:;�CPF n° 612.381.209-20,brasileiros, casados pelo regime de comunhão

. ·:\��·�if�·'" de bens,anterior a vigência da lei 6.515/77, residente e domiciliada na
""· ..

·-·-
...
_._._ .. r:;"""�i--.::·�::'-,�"o,,',Rua 558-Alfredo Bierr sin° .Baírro Iaraguá 99, nesta cidade, requereram

_..

com base no art. 18 da lei n° 6.766/79, O REGISTRO DO LOTEAMENTO
denominado HAROLDO BIER, SITUADO NAS Ruas 558-Alfredo Bier,

941-Marfim, 98?-Adolfo Bierr e 1058-Papa João XXIII,Bairro Jaraguá 99, perímetro urbano de

Iaragua do Sul/SC, conforme Decretos n° s 7.433/2010, expedido em 09.09.2010, 7.486/2010

expedido em 07.10.2010 e 7.537/2010 expedido em 28.10.2010, assinando como responsável
técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n036872-9, ART n03760956-7. O
loteamento é de caráter residencial, possui a área total de 52.537,45 m-, sendo constituído de 1

(um) lote comercializável, A.U.P.E.s, 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 devera ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

endereço da serventia: AV. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Iaraguá do Sul/SC

JARAGUÁ DO SUL, 22 DE DEZEMBRO DE 2010

AOFICIALA
_

EDITAL

I ". , :' . � t·
� �lI �,H �·� .. ","'OIi '!., ..... , .l.L ... �J> �.oI ..
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Promoções válidas até 12/01/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio,
Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VEíCULOS À PARTIR DE 2006/2006

COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.
-.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

4732746000

. ..
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