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Davas
. Aprovados em concurso realizado �á
um ano ainda esperam chamada da
prefeitura de Jaroguá do Sul.

��,

o Deinfra trabalha 00 longo da rodovia
entre Pomerode e Jaraguá do Sul para
consertar estragós causados pela chuva.

NPm Si

Pesquisas britânicas afirmam que
mulheres realizam menos ativ.idades
físicos na infância e na terceira idade
do que os homens. O estudo do Uni"
versidade John Moores, de Uverpoot
se concentrou em crianços na área de

recreação da escola e descobriu que
meninos brincam mais em atividades
físicas, como esportes, e os meninas
com jogos verbais e conversas. A outra

pesquisa, realizada pela Universidade
de Bristol, analisou ós níveis d.e ativi-

. dode entre pessoas acima de 70 anos.

Mais de 70% dos pessoas anaUsadas
.

caminhavam menos de 5 mil passos.
-

por dia. Mos os mulheres tendiam a

ser menos ativos do que os homens.

Jaraguá do'Sul eVale do Itapocu Jro Quinta-feira 9 de Janeiro de 2009 e :NO 6.071 reli R$1,50 III R$ 2,00 (litoral) ilID W-WW.ocorreiodopovo.com.br

Usuários com
dificuldades

Poucos gastos
com rodovias

Postos do rede municipal de saúde voltam à
noramlidade só no final de janeiro
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Só 15,5% dos RS 3,3 bilhões previstos em
2008 foram aplicados nos estradas.

.
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Joroguá no

cenário ecoÍlÔmico

MUNDIAL DE
HANDEBOL

Joroguá pode ser
umo dos sedes
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EDITORIAL
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CHARGE

T

AINDA PREFIRO
MINHA SOGRA
COMO VIZINHA!

VIU ISSO? UMA
PENITENCIÁRIA
NACIDADE!!

PONTO DE VISTA

·Inimigos da pro�ução .

JOÃO FRANCISCO SALOMÃO,
PRESIDENTE OJ\. FEDERAÇÃO DAS
!NDÚSTRlAS 00 ESTADO DO ACRE

nem exigiriá a aprovação de leis nos ór

gãos do Poder Legislativo. Bastariam me

didas de caráter administrativo dos go
vernos municipais, estaduais e federais
e, sobretudo, a mudança da cultura da
"venda de dificuldades", incrustada nas

repartições públicas, com raras e hon
rosas exceções. Um dado emblemático

I sobre a gravidade desse problema consta
de estudo do Banco Mundial (Bird), que
demonstra: a corrupção varia na mesma

proporção da burocracia!
Gomo se não bastassem todas essas

dificuldades, há os ônus da deficiência
da infra-estrutura, em especial de trans

portes, e dos impostos. Tudo isso acres

centa dificuldades e agrava o custo das
empresas. A carga tributária brasileira
- que equivale à das nações mais de-

Independentemente das crises finan
ceiras sazonais do mundo globalizado,
a economia brasileira, mesmo em mo

mentos de prosperidade internacional,
poderia ter desempenho bem superior
ao verificado nas últimas décadas. No
entanto, os setores produtivos nacionais
esbarram em graves obstáculos burocrá
ticos e tributários, que reduzem sua com

petitividade e têm impacto negativo nos
resultados.

A solução desse lamentável problema

..
",'

DO LEITOR

O· despertar da juventude
A corrupção marcha a passos firmes e o Brasil é

um dos líderes nesse infeliz quesito. A corrupção
é um mal que infecta todo o nosso ambiente. Nem
nossas escolas estão salvas desse problema que afe
ta todas as gerações.

A ditadura militar.por exemplo, foi um período
negro na história brasileira. A tirania dos militares

que reprimiam qualquer manifestação com violên
cia e censuravam várias formas de expressão, está
presente ainda hoje em nosso cotidiano. O fato
de não haver eleição para diretores de escolas e

.

universidades públicas é um resquício das leis.
ditadas pelos militares.

Este retrocesso na democracia devia ter .sído ba
nido da sociedade através dos corajosos estudantes

que levantaram suas cabeças para lutar contra essa

repressão, mas infelizmente nesta sociedade que se

diz "democrática", os corruptores se aproveitam da
comodidade da juventude atual. Não precisamos de
ninguém para pensar por nós. Devemos criar um
mínimo de consciência, e saber que não é o povo.
quem deve temer o seu governo,.mas o governo é

quem deve respeitar o seu povo.
Durante a ditadura os estudantes foram os pro

tagonistas desta luta, se organizaram como verda
deiros guerreiros e provaram para a ditadura, para.
o mundo e para si próprios que são, capazes de revo-

.

lucionar uma sociedade e acabar com regimes tão

rígidos e violentos como foi a ditadura, provaram
que ao contrário dos "adultos", têm uma capacida
de revolucionária muito forte.

Portanto colocamos nossa fé e apostamos fudo
nos nossos estudantes para que desperte seu poten
cial revolucionário adormecido pelo tempo e pelas
mentiras. dos reacionários. Esperamos que os jovens
deixem para trás sua comodidade e se livrem dessa
alienação, para que juntos 'lutem cóntra a corrup
ção, as injustiças e as desigualdades tão imponen
tes nos dias de hoje. Que os corruptos e opressores
sejam julgados pelas mãos da juventude!

GIOVANNY SIMON MACHADO, ESTUDANTE 00 ENSINO MÉDIO

Os textos para esta coluna deverão ter no móximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256·500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, ·CPF e

• telefone (. não serão publicados).

19,1')� 'lOÜ8senvolvidas, embora o poder público não
devolva o equivalente em bons serviços à
sociedade - aumentou de 24,9% do PIB,
em 1987, para 38,.9%, em 2008. Somam
se, ainda, aos obstáculos enfrentados

pelas empresas brasileiras, dificuldades
para 'obtenção de capital de giro e acesso

difícil ao crédito, em especial as p�que
nas empresas.

São prioritárias as reformas estrutu

rais, em especial a trabalhista e a tributá
ria, cujo projeto, lamentavelmente, segue
em ritmo letárgico no Congresso Nacio
nal. Também é imprescindível rever

questões pontuais, como os juros altos,
e acabar de modo definitivo com o·exa
gero burocrático e o seu mais lamentá
vel subproduto: a corrupção no varejo
do setor público.
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FALA Aí!

"No meio do
mato há chances
de terra rachada."

VALDIR BORDIN,
SECRETÁRIO DE OBRAS,

alertando que ainda nõo se sabe as reais

condições das regiões mais afetadas.

"O sinal de
alerta está ativado."

NElSON STlNGHEN,
ENGENHEIRO CIVil

sobre a preocupante situaçõo de
áreas do Jaraguazinho depois das

chuvas de novembro.

"Nõo temos como

prever o que
vai acontecer. "

INGO ROBl SECRETÁRIO DA

RECONSTRUÇÃO,
sobre antever novas tragédias sem
se ter laudos técnicos oficiais de

óreas de risco.

i
o
a:
w
õ:

Pela moralidade
Rara reserva moral da políticQ partidória do país, o senador Pedro Simon
(PMDB), voz quase que solitória em defesa da moralidade pública, estó pro
pondo a inclusão, entre os requisitos para concorrer a cargo eletivo, da
Idoneidade moral e da reputação ilibada do candidato. lembra que a Cons

tituição impõe a observância do princípio da moralidade na administração
pública direta e indireta nos três níveis de governo. Determinando, ainda,
que uma lei complementar discipline os casos de inelegibilidade dos can

didatos a cargos eletivos. Ocorre que, ao tratar da vida pregressa dos candi
datos, a lei Complementar 64, de 1990, limitou-se a declarar inelegíveis os

condenados a crimes, "com trânsito em julgado". Esse dispositivo viabilizou
a candidatura dos que lançam mão de inúmeros recursos, legais ou não,
para postergar eventuais condenóções criminais. E propiciou o aumento de
corrupção e irresponsabilidade nos Poderes legislativo e Executivo dos três
níveis da Federação. Espectadora de casos recentes citados pelo senador, a
coluna assina embaixo.

RESPOSTAS
A Câmara dos Deputados analisa o

Projeto de lei 4165/08, do deputado
Dr. Talmir (PV-SP), que obrigo os ór
gãos executivos de trânsito, como o

Detran, a apresentarem resposta às
demandas dos usuórios do serviço
em no móximo 24 horas. O que inclui
emi$SÕo do registro de veículos e de

._

corteiras de habilitação, o licencramen-
to anual e o pagamento de multas de
trânsito. O �eputodo acho que, mesmo
com o internet o usuório fita· sem ter
como comprovar uma solicitação.

PENITENCIÁRIA 1
Mesmo com a contrariedade de alguns
empresórios, segundo disse, que alegam
insegurança, o diretor do presídio de Ja
raguó, Ivo Ronchi, vai insistir na constru

ção de uma penitenciória industrial, na
cidade ou região. Alega que este sistemó
evita superlotações, jó que não recebe
nenhum preso além da capacidade.
Construído pelo ex-prefeito Durval Vasel,
originalmente o presídio teria capacida
de para 75 presos, mas hoje abriga 156.

PENITENCIÁRIA 2
A ala feminina também estó lotada, com
.26 detentas. Sobre o alegado problema
com a segurança pública em cidades que
abrigam penitenciórias, Ronchi cita a pe
nitenciória de Joinville, que até hoje não

registrou uma fuga sequer Ao contrório,
afirma, a segurança é muito mais refor

çada. E, ainda, como argumento, cito
empresas que utilizam grande parte dos
presos como mão de obra remunerado. O
diretor do presídio jó levou o proposta à

prefeitura de Corupó.

o CORREIO DO POVO IIQUINTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2009

NÃO "

O ex-vereador Evaldo JUllckes (110 nega que/ assumir cargo de
assessor no Câmara de �u,Qr�lJ1irim, pr�si

.

r ele até o final
de 2008. Até porque,·disse, tçm' o primo, Gil únckes (PP,S), ve-
reador na novo legislatura, o qy,e caracterizaria epotismo cruzado.
�'Vou fazer assessoria gratuita para o Jaime (de Ávila, vereador do
110, uma oposição responsóvel. Mas com certeza não vou trabalhar
no Câmara", afirmou. Pupo também negou os boatos de que assumi-
'ria cargo no Executivo 'paro calor a boca'. "Isto e

..
stó descartado".

�
,

G ••

SAMAE'
Além de Nelson Klitzke que reassume Ó cargo de diretor-geral do
�omae, outras duas nome9,çõ�s para' a "u ia foram feitas p!la

"prefeita CecíliO Konell (OEM): WíllldérleiWi mo diretor de ope:' s

,

rações e Bonifócio Formigari na função de diretor-administrativo e

financeiro do Samae. Klitzke, exonerado do função no governo do
prefeito Moacir Bertoldi (PMDB), comandava a autarquia desde a

gestão de Durval Vosel.

ENCRENCAS
Vereadores da situação andam com uma listo de indicados no bolso
para cargos menores no governo da prefeita Cecília Konell (DEM). A
esta altura do campeonato, com um projeto de·reforma administrati
vo que a Câmara vai votar ainda em janeiro p'ara reduzir secretarias,

.

diretorias e chefias visando a oxigenação do orçamento, jó se pode
ouvir o ranger de dentes pelos corredores da prefeitura.

PRESSÃO
No ano passado, pouco depois das eleições de outubro, um dos ho
mens intimamente ligados 00 grupo que coordenou a componho da
prefeita Cecília confidenciou à coluna que "ús vezes, dó vontade,de
fugir", uma r�ferência explícitQ,à fila de pedintes de empregos
jó se formavli'õ, pona' do c9�a 4ela e onde quer q,ue estivesse.

POR QUÊ?
E por quais razões muitos veregdores se empenham nesta execró-

postura que é o de tentar\c'ije qualquer jeito enfiar pessoas de
suas relações pessoais na prefeitura? Basicamente, duas: resolvem
promessas feitas a cabos eleitorais da campanha e passam a ter lá
dentro quem espione e relate tudo o que se passa entre as quatro pa
redes de secretarias e diretorias. Inclusive para se apresentar como
idealizadores, de obras e açóesjó previstas.

"'c

A CONfERIR
Prefeito de Guaramirim Nilson Bylaardt (PMDB) promete projeto
habitacional que, se executado, ficaró registrado na história do mu�
nicípio: nad� menos que 500 unidades reside1Ppiais que pretende
viabilizar nos 'próximos qu'atro ónos em parce�ri:às com o Cohab e

Caixa Econômico Federal. Aménizando a carência de moradia para
população de menor poder aq�jsitivo.

p o I i t i � a @ o c o r r e i o d o'p o v o . c e-m . b r �,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EI o CORREIO DO POVO
QUINTA·FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2009

.

REFORMA NA CÂMARA

POLíTICA----------

Presidência vai passar poro o térreo
Gabinetes com vidros é outra proposta defendida por Jean Leutprecht
JARAGUÁ DO SUL

Sala da presidência no pri
meiro andar. Gabinetes com vi
dros. Setores integrados. Tudo
para promover uma maior

transparência das atividades
parlamentares e facilitar o aces

so da população aos vereadores,
além de tornar a estrutura mais
funcional. As mudanças .nâo
estão previstas no projeto de re
forma do prédio da Câmara, em
andamento desde outubro, mas
são defendidas pelo presidente
Jean Leutprecht (PC do B).

Por isto, amanhã ele reúne
a nova legislatura, às 9 horas,
para discutir as alterações no

projeto iniciado em 2008 por
iniciativa da então presidente
Maristela Menel (PT do B). Leu
tprecht quer ter o aval dos cole
gas para incorporar as mudan
ças às obras. Os funcionários da
Casa também serão consultados
e participam da reunião em que
os engenheiros e arquitetos vão
apresentar o projeto.

"Não é para fazer fila de
atendimentos, mas possibilitar
uma acessibilidade maior', re-

sumiu o presidente, a respeito
da idéia 'de passar o gabinete
que será ocupado por ele para o

piso térreo, onde hoje fica a sala
do diretor. A disposição dos ga
binetes também muda e todos
passarão a ter vidros nas divi
sórias, dentro da proposta de
transparência das atividades.

Já no.andar superior, perma
necerão o plenário e os setores
administrativo e financeiro,
que pelo projeto original se

riam desmembrados. Parte iria

para o térreo. A chamada sala
em "u" também continua em

cima, mas troca de lugar com o

administrativo. Assim, o local
em que os vereadores discutem
e tomam decisões, inclusive
durante as sessões, ficará mais

próxima do plenário, e com

acesso restrito. O setor jurídico e

a sala do diretor-geral da Câmara
também serão no segundo andar.

Outra sugestão é de que os

visitantes recebam atendimen
to prévio na recepção e sejam
identificados com crachás.

CAROLINA TOMASELLI

Solo em "u" vai obrigar departamento administrativo Gabinetes receberão divisórias em vidro

Plenário terá acesso direto ii sola de reuniões Sala do presidente será logo na entrada do prédio

res possam dirimir dúvidas e

apresentar sugestões, já que,
segundo ele, não poderão apre
sentar emendas ao projeto. De
segunda a quarta-feira, as horas
serão dedicadas à apreciação da
matéria, com 42 páginas. O pre
sidente acredita a votação, mar
cada para daqui a uma semana,
-dia 15� às 17 horas, ocorrerá
sem maiores percalços. "Enten
do que o projeto é uma prer
rogativa do Executivo. Temos

obrigação de votar" � resumiu

Leutprecht, para quem cabe à
Câmara observar as questões de

ordem legal e orçamentária.
i'E tomara que seja uma boa

estrutura,
.

porque disso vai de

pender 0- crescimento do nosso

município", comentou, infor-
.

mando que foram montadas co
missões provisórias pelas quais
o projeto'obrigatoriamente pre
cisa ser analisado e receber os

pareceres antes de ir a plenário.
Os integrantes, disse, foram
definidos- de maneira con

sensual e não por decisão do

presidente, com um repre
sentante indicado por cada
bancada, a exceção do PR,

Executivo vai à Câmara explicar o' projeto 'da reforma
Logo após a reunião para

tratar sobre a reforma da Câ
mara, os vereadores discutem
uma outra reforma: as mudan
ças no organograma da Prefei
tura. O projeto, já protocolado
na Casa, será apresentado às "lO
horas por um representante do
novo governo, possivelmente
o procurador-jurídico Valmir
Elói, corri quem o presidente da
Câmara, Jean Leutprecht (PC
do B), manteve contato por te
lefone. Um ofício também foi
enviado ontem ao Executivo.

A idéia é que os vereado-

que abriu mão. Os membros
definirão' quem será presi
dente, vice e relator.

Por meio de decreto, as

comissões ficam mantidas
até dia 1°, caso haja necessi
dade de apreciar outro pro
jeto extraordinariamente. E,
no dia 2, na primeira sessão

ordinária, acontece a escolha
definitiva dos integrantes das

quatro comissões permanentes,
aos moldes da eleição da Mesa
Diretora, com voto aberto e no

minal. A composição é mantida

por dois anos.
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Obras·só no final de 2009
Projeto executivo e os estudos ambientais serão finalizados em março
JARAGUÁ DO SUL

Um novo atraso no cronogra
ma indica' que a duplicação da
BR-280, no .trecho entre Jaraguá
do Sul e São Francisco do Sul,
deve começar a sair no papel so
mente no último trimestre deste
ano ..A previsão do Dnit (Depar
tamento Nacional de Infra-Estru
tura de Transportes) é de que as

obras não começarão antes de
setembro. Isso porque o projeto
executivo e o EIA/RIMA (Estudo
e Relatório de Impacto Ambien
tal), que deveriam ter sido entre

gues até o dia 30 de dezembro de
2008, só devem ser finalizados
em março, quando passarão pela
avaliação final do órgão.

O assessor de imprensa do
Dnit, Breno Maestri, disse que a

previsão é de que o edital de li

citação seja publicado em abril e

que a empresa responsável seja
contratada em agosto. inicial
mente, o cronograma previa que
todas as fases do projeto seriam
concluídas no ano passado para
que as obras çomeçassem em ja
neiro deste ano.

Conforme Maestri, o órgão
está "trabalhando para adaptar o

projeto de acordo com a 'legisla
ção". Uma das modificações diz'

respeito ao novo traçado da rodo
via na altura deMorro Alto/Pirai,
em Araquari, onde está localiza
da uma aldeia indígena. Segun
do o assessor, o Dnit está redefi
nindo o trabalho a ser realizado

.

no trecho, que foi alvo de ques
tíonamento da Funai (Fundação
Nacional do Índio).

Outra situação a ser resolvida
é a desapropriação de imóveis
às margens da rodovia, que está
sendo questionada na justiça
por alguns moradores. Pata re

solver estas questões, o Dnit está
realizando novos estudos, o que
ocasiona atrasos, segundo ele.
"É preciso adequar para atender
toda a comunidade em volta, e

. não só os usuários da rodovia",
ressaltouMaestri.

A duplicação da BR-280 e

o contorno rodoviário estão or

çados em R$ 120 milhões, com
recursos do PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento).
A meta do Dnit era terminar a

obra em 2010.

DAIANE ZANGHELlNI Previsõo do Dnit é de que duplicação não começará antes de setembro

Tráfego na SC-416 fica liberado em meia pista durante os 45 dias de obra

Deinfra começa recuperação
da SC-416 até Pomerode
JARAGUÁ DO SUL

O Deinfra (Departamento
Estadual de Infra-Estrutura)
começou ontem a recupera
ção da SC-416, entre [araguá
do Sul e Pomerode. O tra

balho é realizado no limite
entre os municípios, trecho

que foi mais afetado pelas
chuvas em novembro. Entre
as ações a serem realizadas
estão a substituição de duas

tubulações, reconstrução de
bueiros e de parte da pista
danificada. Em Jaraguá do

Sul, o trabalho de recons

trução atingirá cerca de dois

quilômetros da rodovia.
A superintendente do

Deinfra em Joinville, Andréia
Cristina Teixeira, disse que o

trabalho na rodovia deve ser

finalizado dentro de 45 dias.
O' tráfego no trecho ficará
liberado em meia pista para
veículos leves e caminhões

durante as obras de recupe
ração. Andréia informou que,
na próxima sexta-feira, está

previsto o início do trabalho
de substituição dos bueiros.
Com isso, o trânsito ficará
interditado no local por cer-

, ca de dois dias.
.

O cronograma das obras
será totalmente definido du
rante esta semana, segundo
o Deinfra. De acordo com o

órgão, a Polícia Rodoviária
Federal divulgará, com ante

cedência, os caminhos alter
nativos que podem ser usa

dos nos dois dias em que o

tráfego na rodovia estará im
pedido por causa da recons

trução dos bueiros.
Desde que as chuvas atin

giram o trecho, há um desvio

que permite o acesso entre

os municípios passando pela
Vila Itoupava, em Blumenau,
por uma estrada de chão.

'"

o..
(.)
o

�
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Três devem'
ser indiciados
BARRA VELHA

O delegado de Barra Ve
lha, Alexandre de Oliveira,
espera concluir até a próxima
sexta-feira, 16, o inquérito
sobre o foguete que atingiu
a jovem Ana Paula da Silva,
durante a virada de ano, em

Barra Velha. Ele aguarda o

'laudo pericial, que apontará
de onde partiu o foguete. Três
pessoas devem ser indiciadas
por tentativa de homicídio:
dois suspeitos que lançaram

.

o foguete, que não moram na

cidade, e uma pessoa que aju
dou a preparar o artefato. No
sábado, Oliveira começará a

ouvir as testemunhas de defe
sa dós acusados.

Segundo informações do

Hospital São José, de Joinvil
le, o quadro clínico de Ana
Paula apresenta melhoras. Ela
abre os olhos sempre que é
chamada, mas não con�egue
movimentar braços e pernas.'
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Prefeitura· segura as contratações
..
Concurso público completa um ano em janeiro com total de 227 convocados
JARAGUÁ DO SUL

Quase um ano depois do
concurso público realizado

pela Prefeitura em janeiro de
2008, as contratações seguem

. em marcha lenta. Por causa da
troca de governo, os primeiros
três meses de 2009 devem per
manecer sem número significa
tivo nas admissões de profissio
nais aprovados no teste.
/' Conforme a 'prefeita Cecília
Konell (DEM), o momento é
de verificação de prioridades.
Ela pretende acionar o depar
tamento de Recursos Humanos
só após levantar os setores com

necessidades de remanejamen-'
tos e de novas contratações.
Enquanto isso, os concursados

.

precisam aguardar a chamada.
Por enquanto, a maioria dos

trabalhadores que entraram

para os quadros do Executivo

pelo concurso foi subordinada
às secretarias de Educação e

Saúde. O cenário tende a conti
nuar a partir de agora. Segundo
o coordenador de RH, Rivair

Bachmann, a demanda das
duas áreas cresce anualmente e

precisa ser suprida com a aber
tura constante de vagas.

Na época, o concurso havia

disponibilizado 357 colocações.
Dessas, 144 de nível superior, 149
de médio, 58 de fundamental e
seis para portadores de deficiên
cias. Ao todo, 227 pessoas foram
chamadas. De.acordo com a oficial
Marítza Klosowski, houve fun
ções, em suma administrativas,
nas quais não há previsão para
convocações. O' edital vence em

fevereiro de 2010 podendo ser

renovado por outros dois anos.

KELLY ERDMANN Segundo Rivair Bachmann, do RH, maioria dos trabalhadores chamados é para a Educaçõo e da Saúde

Doação de sangue caiu com

as férias de final de une,
JARAGUÁ DO SUL

Doadores de sangue; aten

ção! A Unidade de Coleta do

Hospital eMaternidade São José
está com estoques em baixa,
principalmente dos fatores ne

gativos dos tipos A e o. Segun
do Ozenilda Carvalho, diretora
do Hemocentro de Joinville, ao
qual Jaraguá do Sul é subordi
nado, a redução já alcança 20%
em comparação ao período que
antecedeu as férias de verão.

A queda nas doações dei
xou o estoque zerado e, por
isso, bolsas de sangue tiveram
de ser enviadas por Ioaçaba e

Florianópolis. "Temos muitos

pacientes precisando de pla-

.'

quetas e somos obrigados a

pedir ajuda a outras cidades

para não prejudicá-los", ex

plica. Devido à cooperação, por
enquanto, ninguém deixou de
receber atendimento na região.
Mesmo assim, a diretora pede à

população que procure a uni
dade. "Ainda não faltou, mas a

ansiedade fica", completa.
Em [araguá do Sul, a coleta

é realizada de segunda-feira a

sexta-feira, sempre das 7h às,
13h. Os agendamentos po
dem ser feitos até 16h. Para

participar basta ter,' no míni

mo, 18 anos e, no máximo, 65.
Outras informações pelo tele
fone 3274-5000.

Número de doadores caiu cerca de 20% em 2009, causando preocupaçõo

Femusc faz as inscrições para coral
População é recrutada para participar, mesmo sem qualquer experiência
JARAGUÁ DO SUL

Chico Buarque de Holanda,
Heitor Vílla-Lobos, Charlie Cha

plin, Ary Barroso e Milton Nas
cimento. Esses são alguns dos
compositores que vão participar
da quarta edição do Femusc (Fes
tival de Música de Santa Catari

na) através das vozes da comuni
dade de Jaraguá do Sul e região.
Assim como aconteceu no ano

. passado, o evento também abre

espaço' para os cantores a partir
do próximo dia 26.

O Grande Coral, como é cha- .

mado, vai. se apresentar junto a

uma orquestra no encerramento,
marcado para 7 de fevereiro na

Arena. Durante duas semanas,
os coralistas ensaiam no Centro
Cultural da Scar, sempre no anoi
tecer.

. Quem quiser integrar a

iniciativa só precisa se inscrever

pelo telefone 3273-2364. A taxa

é de apenas R$ 10. Vale lembrar

que não é necessário ter conhe
cimentos musicais para cantar

com o grupo. Em 2008, o coral

apresentou as obras Pompa e

Circunstância, de Edward Elgar,
alguns trechos da ópera ''Aida" ,

de Giuseppe Verdi, e também

"Magnificat" de Johann Sebas
tian Bach.

Ensaios começam dia 26 e encontros culminam em concerto no Arena
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Postos de saúde continuam fechados
Unidades da rede municipal de saúde funcionam em sistema de plantão
JARAGUÁ DO SUL

A aposentada Zaida Calicci
de Melo, 78 anos" utilizou o ser

viço médico do Fama I, na tarde
ontem. A filha Mary 'Ieresinha
Calicci de MeloMartins, 42 anos,
acompanhou a mãe e disse que
foi preciso sair do Bairro Vieiras,
onde moram, e ir até o Bairro

Czerniewicz, porque a unidade
de saúde próxima a sua residên
cia estava fechada. ''E rio posto do
João Pessoa só tinha vaga para o

dia seguinte", completou a filha.
Faz três meses que a aposen

tada teve pneumonia e com fre

qüência usa o serviço público
de saúde. Agora, tosse e dores
na garganta aparecem, assidua-

-

mente. A filha disse que a mãe

aguarda consultas com médicos

especialistas. '� dificuldade é

conseguir o atendimento em es-

pecialidades como cardiologista,
pneumologista e endocrinolo

gista" afirmou Mary. Entretanto,
ela elogiou o trabalho no Fama,
reconhecendo que o atendimen
to é mais ágil do que nos postos
de saúde.

Para o inicio da gestão, o

vice-prefeito Irineu Passold, que
assumiu a Secretaria de Saúde,
pretende contratar mais médi
cos, melhorar a infra-estrutura
dos postos de saúde e ajustar
os programas de atendimento
ao público. Antes de "arregaçar
as mangas", Passold organiza a

equipe e aguarda o dia 26 de ja
neiro, quando aCâmara já deverá
ter aprovado o projeto da reforma
administrativa que a prefeita Ce
cília Konell pretende implantar.

DAIANA CONSTANTINO

Normalização no dia 26
o serviço público municipal em todos os postos de saúde de Jaraguá do

Sul reinicio com atendimento normalizado o partir do dia 26 de janeiro. Por
enquanto, os usuários podem contar com o trabalho em sistema de plantão
nos seguintes unidades de saúde: Ilho do Figueira, Doutor Agostinho Luís
Bianchi, Mathilde Sebold Blunke, Germano Sacht, Erich Kauffmann, Podre
Antonio Echelmeyer, dos 7h às 16h30.
,

O atendimento no Policlínico João Biron somente poro exames e farmá
cia acontece até o dia 23, dos 7h às 16h30. O Caps (Centro de Atenção Psi
cosocial) fico aberto até o dia 23, no período dos 7h às 16h. No Pomo I, que
fico no Bairro Czerniewicz, e o Pomo II, 10'Calizado no Borro do Rio Cerro, o
serviço está disponível aos usuários dos 7h às 17h. Poro mais informações,
os interessados devem ligar nos telefones 2106-8440 ou 3376-1329 Zaida não consegue consultas com especialidades médicas nos postos mantidos pela prefeitura

Servid.ores aindas sem
o' salário de dezembro
o primeiro mês do prefei

to Samir Mattar (PMDB) será

para resolver os assuntos de

pendes. A prioridade é colocar
em dia a folha de pagamento
dos funcionários públicos. O
secretário de finanças Fran

cisco João Rodrigues contabiliza
gasto de R$ 600 mil. "Sobrou
dinheiro em caixa, mas não para
fazer os pagamentos de salários e

encargos", afirma Rodrigues.
A previsão é colocar as

contas em dia até semana que
vem. O dinheiro deve vir da ar

recadação de impostos, como
IPTU e ICMS. "Mas também
temos também os compromis
sos de fevereiro para quitar",
lembra o secretário. O valor
deixado pela administração
anterior é de R$ 110 mil.

São dezenas de funcionári
os que ainda não receberam
o salário, entre efetivos e da
Fundação Hospitalar. O pre
feito não quis fazer declara

ção porque "ainda não tem a

real situação da Prefeitura".

Segundo o secretário de finan
ças, o balanço de 2008 não foi
entregue à nova gestão, "po
dendo ter outras 'surpresas
para quitar".

No dia da posse, Samir
Mattar discursou sobre a prio
ridade na educação e em con
tinuar os projetos deixados

pelo ex-prefeito. Valter- Zim
mermann (DEM), como asfal
tar mais de 200 quilômetros
de vias públicas e o projeto de

revitalização e urbanização da

praia central.

Curnês do IPTU
à disposição

Os carnês de IPTU (Im-
posto Predial e Territorial
Urbano) de Barra Velha já
estão disponíveis no setor de
cadastro imobiliário na Pre
feitura. Até dia 20 de janeiro,
moradores e veranistas com

propriedades no município
podem retirar o boleto das 8h
às 12 horas e das 13h30 às 17

horas. O pagamento à vista

ganha desconto de 10% do
valor e deve ser pago até dia
10 de fevereiro. O reajuste foi
de6%.

São 32.200 carnês com

valor lançado de R$ 4

milhões."Esperamos arreca

dar 35% em janeiro e 60% até
o final do ano, índice consid-

'. erado bom pela Amvali", ex
plica o coordenador de cadas
tros Marci�é Schlichting.
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-

Começa procura por material escolar
. . '

.

Consumidores mais precavidos aproveitam promoções e garantem economia
JARAGUÁ DO SUL

Aproveitando as férias do
trabalho, a técnica em seguran
ça Adriana Dutra, 33 anos, foi às

compras com a filha Fernanda

Zanghelíni, 10 anos. O objetivo
!;lra aproveitar o período mais

tranquilo para escolher cader
nos, estojos e outros materiais es

colares que acompanharão a es

tudante da 5a série durante- todo
o ano letivo.

"No início do ano, agente con
segue escolher e pesquisar caril
mais calma", comentou Adriana,
que costuma reservar parte do
13° salário para esta ocasião. A
costureira Ângela Dalcanale, 45,
teve a mesma ideia: munida da
lista do material escolar, levou a

filha Laíne, 11, para avaliar o pre
ço e a qualidade dos itens exibi
dos nas prateleiras. "Nessa época
há mais opções de materiais e dá
para economizar", disse Ângela,

Assim como Adriana e Ange
la, muitas pessoas aproveitam a

semana paravisitar as papelarias.

Longe dos atropelos da última
hora, quem antecipa as compras
do material escolar pode garantir
alívio no bolso.

É o caso de uma papelaria no
centro do município, que apro
veita o período de maior calma
ria no comércio para queimar
o estoque de cadernos de 2007.
Todos os modelos em liquidação
estão com 25% de desconto. Mas,
como a quantidade de itens é li
mitada, somente os mais preca
vidos devem aproveitar a oferta.
Um caderno universitário de 320
folhas e capa dura, por exemplo,
que custava R$ 21, pode ser en

contrado agora por R$ 16. Já um
modelo brochura 1/4, de 96 fo
lhas e capa dura, que passou de
R$ 4,85 paraR$ 3,30.

Em outro estabelecimen
to, um caderno brochura 1/4
capa dura, de 96 folhas, por
R$ 1,89, e um universitário de

�OO folhas por R$ 5,49.
}i1:"

DAIANE ZANGHELlNI

ii.
Ângela e a filha Laíne aproveitaram para pesquisar o preço dos itens que serão usados durante o ano letivo -

FÉRIAS SEGURAS CHEVROLET.
Agende já seu chec�,-up grátis de
-30 itens e viaje tranqüilo.

Troca de
óleo com filtro

CELTA

EElTA/PRISMA
CORSA 165/70 R13 79T
EcoEontact 3

'

o Férias Seguras Chevrolet mudou.
.

,

Venha experimentar um jeito inovador de cuidar do seu éarro.

,_

• Preço fechado • Acompanhame'nto

. • Agendamento de horário dos serviços
AGeNOE"_
AcQrt)P��\-\t .

Co\1l{'RO\}E".
• Atendimento direto com • Agilidade

o mecânico • Qualidade Chevrolet

www.chevrolet.cQm.br/novoserviço
Oferta para troca de óleo lubrificante (ACDelco - 20W50 SJ) mais filtro de óleo (94632619) para Celta no valor de R$65,OO, em 3 parcelas de R$21 ,67.
O volume varia de acordo com o tipo de veiculo e com a necessidade de troca do filtro de óleo. Consulte o manual do Qroprietário do seu veiculo.
Outras peças dosistema de lubrificação do motor não fazem parta 'desta promoção. Valor unitário do modelo 165/70 R13 79T, válido somente<para
Celta Llfe e Spirit (2 e 4 portas), Prisma Joy, de R$ 159,00, pará pagamento em 3 parcelas de R$53,OO. Consulte Concessionárias participantes
(Koentopp - Joinville, Motorplace - Joinville, Autóshow - São Bento do Sul, ltavel- ltajal, Santa Clara - Blumenau, Unidas - Rio do Sul, Uvel- BiuSque,
��3��.':,,�_��o _���u�1 _D' Oeste e Metzler - Po�o �nião). Çheck-up de 30 itens

.

__

,;
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NAO TO NEM AI!!!
Olha meus amigos leitores. Nestes tempos de foi não foi, fico mais elétrico! Se por um
lado tenho que conviver com meus limites, por outro, toda essa alegria contagiante ao

alcance de todos mexe com a minha cabeça. O fato é que a vida é curta, o tempo está
voando e eu tentando correr atrás, feito um pião doido em rotação acelerada. Mas
como nem tudo na vida é felicidade total ou tortura absoluta, convivo com cada um no

seu tempo - num triângulo amoroso incrível! A primavera e o verão são as estações
do ano que me dão o maior vibe - não me perguntem o por quê? Não que ache as

minhas estripulias e escapulidas, nesta época do ano, um bem necessário, mas, sim,
um mal necessário. O mais importante para mim é não ter medo de ser feliz! Seja em

pleno verão ou no mais rigoroso inverno.
-

FOFOCÓDROMO

"Procure ser um homem e

valor, em vez de procurar " ...-

ser um homem de sucesso. .

(ALBERT EINSTEIN)
Dizem por ai: um conhecido profissional liberal da urbe sorriso passou o ano nos

braços do amor, alémfronteiras. Se a família souber que ele assume seu lado gay
quando sai do estado, a chapa vai esquentar. Aqui tem namorada, desfila e faz
pose de machão. Ouestão de gosto, não se discute! Será???

Estopromoçõc é válida para todo linho Fio!

Jovel, modelos básicos, disponíveis em estoque.
Promoçõo válido até 10/01/2009 ou.enqucnto
durarem os estoques. 'Licenciamento grátis pago

,

pela Jovel, O imposto (If'VA) decorre por conta

do cliente. Todo O linho Fio! com redução do IPI

poro todos os veículos zero Km em estoque. Esta

promcçõo pode ser revogado sem aviso prévio.
Todos os imagens sõo de ccrôrer Ilustrativo.

-

Cláudio dos Santos, Jeferson Wolney Heller e Edson Selinger, atletas
jaraguaeses que participaram da famosa corrida de Soo Silvestre e

trouxeram boas colocações para Cidade.

A minha amiga Rute Ramos dos
Anjos será anfitriã, hoje ii·noite,
no restaurante Mexicano Quintal
Toluca,' em Joinville.

NIVER
Hoje quem recebe o merecido coro de pa
rabéns pela troca de idade é o meu irmõo
camarada e renomado dentista Francisco
dos Reis, o Chico para os íntimos. Para·
béns e que sejas plenamente feliz.

NIVER DO "POLENTA"
Por favor, não ousem esquecer de ligar
para o meu amigo e técnico de futebol,
Luiz Vieira, o popular "Polenta". Pois é
hoje que ele recebe o merecido coro de
parabéns pela estréia de mais aniversá·
rio. Estão esperando o quê? Liguem já!!!

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é minha querida amiga
Maristela Demarchi Wolf, a Teli, esposa do
grande jogador e DJ Neni Wolf. Ela lê todos
os dias a minha coluna para saber o que
acontece de melhor em nossa sociedade.

TE CONTEI!
• Hoje e_u'e m!u amigo, o'�m·

.

presário Alvaro Leithald, seremos
companhia da tQ�a,poderosa
joinvilense Rute;l!iJmos dos Anjos
,e suaJrupe, no Restaurante Me·.
·lticano Ouintal Toluca, do amigo
Will. Será uma noite de brindes e

muita convers.a jogada'.�./.. .,

/r··
..

,.,:<-"

• Com essa, fui!!!
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Um belo dedo podre
Há mulheres com dedos podres, imensamen

te podres do começo o fim. Há algumas que têm

problemas sérios na escolha de homens. Ou eles
se descobrem gays a caminho do altar ou são

I apaixonados 'por todas as pernas cobertas por
saias existentes no universo.

E, há também aquelas apodrecidas ainda na

raiz das decisões profissionais. Jamais estão sa

tisfeitas com emprego e salário e até já tentaram
viver a vida de Amélia. Mas, nem isso as satisfaz.

Meu caso é outro. Faz algum tempo me acertei
perfeitamente com os dois quesitos acima citá
dos. Se há algo que não mais me gera incômodos
de ordem existencial, isso é a labuta diária. Na
mesma linha está o amor, ou seja, tudo ocupa os

seus devidos lugares. Sem reclamações.
No entanto, me descobri portadora de um be

líssimo dedo podre para compras de eletroeletrô
nicas. Parece bobagem? Então lhe proponho uma
troca, mas não sem antes citar cada caso passado
por esta cronista nos últimos oito anos.

1- Era chegada a hora de adquirirmeu primei
ro aparelho de telefone celular. Ok. Fui à loja e es

colhi o mais bonito e funcional, um lançamento
da marca predileta. O display azul era novidade.
Até então todos eram amarelos ou verdes. Achei
o máximo. Levei-o para casa, porém, só consegui
utilizá-lo após ummês de vai e vem. Ele simples
mente se negou a funcionar. A explicada dada: a .

operadora havia vendido uma infinidade de celu
lares e não dava conta de habilitá-los por comple
to. Precisou de 30 dias para tal façanha.

2 - Era chegado o momento de comprar um
MP3 Player. Não agüentava o blábláblá do mi
croônibus que me levava à facuidade, queria re

laxar e não me encher de estresse naquelas três
horas vividas diariamente no veículo. Levei cinco

.

semanas para conseguir isso. O bendito deixou de
ligar no segundo dia, A loja fez a substituição, mas
me tratoumal até o extremo. Uma semana depois
descobri que havia sido enganada. Tinham ven

dido algo inferior ao pago. Volte�, me destrataram,
reclamei, gritei, indignei-me. Trocaram.,

3 - Era chegada a data de abandonar o pri
meiro celular. Escolhi o segundo com calma, mas
não adiantou. Ele resolveu não funcionar. Duas
semanas de reclamações com a operadora foram
suficientes. Em troca ouvi ummilhão de palavras
conjugadas no gerúndio e urna gastrite nervosa.

4 - Era chegado o dia de instalar o novo apa
relho de som do carro recém comprado. O antigo
funcionava a base de fitas-cassetes e isso defini
tivamente me tira do sério. Ele chegou no dia 26
de dezembro. Nenhuma instaladora abriu as por
tas. No ano novo, consegui. Ou quase. O maldito
aparelho resolveu fazer greve, era desmemoriado,
esquecia de· tudo ao ser desligado. O instaiador
me mandou à assistência e esta de volta ao ins
talador, Pode ser que o equipamento seja inimigo
do carro. Pode ser que jamais ligue normalmente. .

Não sei ainda, só tenho certeza domeu dedo apo
drecido para eletroeletrônicos. Serámaldição?!

.kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES---------

.Cine Shopping 2
• Bolt"."Supercôo (Dub)
(15h15,'17h15, 19h15, 21h15 -;- todos os dias)

,
. ,

, _.

\ik�_O
':{':#

.Cine Shopping 3
• Modagascar 2 (Dub)
(14h10; 16h, 17h50, 19h40, 21 h30 - todos os diàs)

JOINVlllE
.Cine Cidade 1
• Madagascar 2 (Dub)
(14h10, 16h, 17h50: 19h40, 21h30" - todos os dias)

.eine Cidade 2
• Bolt Supercôo (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21 h - todos os dias)

.Cine Mueller 1
• Se eu Fosse Você 2 (Dub)
(14h, 16h; 18h, 20h, 22h - todos os diaS)

.Cine Mueller 2«
• Crepúsculo (lég)
(19h15, 21 h45:- todos os dias)
• Madogoscor 2 (Dub) .

(13h30; 15h20, 17h1 O - todos os dias)

Habilidades
estranhas

Hámuito tempo Mo decidiu nunlX! mais ler
um livro em voz alto. Sua filho Meggie é uma

devoradora de histórias, mos apesar do insis
tência nõo consegue fazer IX!m que o pai leio
pam elo no IX!mo. Meggie jamais entendeu
o motivo dessa recuso, até que um exCêntrico
visitante finalmente vem revelar o segredo
que explilX! o proibiçóo. É que Mo tem uma

habilidade estranho e incontrolável.

Vidas muito
. invejáveis
AmbientadO no circuito de modo de

Novo York, o filme conto o história de
, Mary Hoines, uma designer de modo que

parece ter tudo. Suo melhor amigo, Syl
vie Fowler, tem outro vida invejável. Mos
·quondó o marido de Mary tem um coso

com o quente e belo Eva Mendes o mun

do desmoróno.

CARRIE DESI smE CPJ\lDICE
$i�i·;;.� ;,\M:.� ,...�:t<i� :;'.><:;lÕ'i

_.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Flor luto com os guerreiros de outra dimensôo.
Um detetive interrogo todos os funcionários da

.

Rosa Graxa sobre o assassinato do padre. Joelma
controto um detetive particular poro· investigar
Mauro. Stelinha continua o se comunicar com
Wu. Júlio planejo um jantar paro comemorar o

volto de Adriano. Preocupada, Augusta diz para
Júlio que Abigail nõo desistirá do ex-marido
tôo facilmente. Matilde descobre que. Evondro

designoú Antonella poro defender Marahinis no

tribunal e ela discute com o pai.

TRÊS IRMÃS
Virgínia diz que tem pouco tempo de vida e que
Alma será o líder da família. Sylvie tenta beijar
lázaro. Excelência revela o Xonde que foi amigo
de seu pai. Violeta mando Alcides embora, mas
ele faz questôo de lembrar que a coso é dele.
Orlando e Neuzo se divertem com os filhos e o

neto. Natália visita leonoro, que lhe conto sobre
seu novo-emprego. Sylvie recebe lázaro no ho
tel. Violeta conto a Paulinho gue flagrou Alcides
beijando Wolquíria. Galvôo, Boby e Gennoro võo
00 bar de Sueli.

A FAVORITA
Dodi nôo acredito que Donatela esteja viva e

ameaça entregar o DVD. Cilene e Baiano pres
tam depoimento. O advogado de Flora aviso que
alguém tentou reabrir o processo da morte de
Salvatore. Copola comunico a Irene que o fábri
ca está indo bem. Domiôo visita Dedina. Dodi
sonda Silveirinha sobre Donotelo e ele disfarça.
Dodi segue lé Bob e desconfia quando o avisto

próximo 00 Pôo com lingüiça. Dodi se esconde
no banheiro do bar. Dodi descobre o esconderijo
e surpreende DORoteia.

CHAMAS DA VIDA
Vilmo diz poro Xavier que sabe que ele já acei
tou suborno. Vilma pede poro Xavier dor apenas
uma forço poro complicar a situaçôo de Pedro.
Ivonete diz que orna Tomas. Roberto diz poro
Lourdes que o único jeito -de livrar Tomás de
Vilmo é provar que ela é o incendiária. Xavier
aceita ajudar Vilmo contra Pedro. Vilma liga
para "Suelen e a manda ir à suo coso. Monu
diz poro Diego que vai se vingar de Antô

nio.Guga pergunto se Vivi está gostando de

Dem9ro. Elo confirmo. Guga pergunto se tem

alguma chance.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Dráculo planeio atacar Joôo. Mario convido
Simone, Nil, Donilo e Bené poro jantar. Carol
sente nojo de Ferraz. Ferraz volto o dizer _qúê
é capaz de motor Carol. Irmo desconfio de que .

Gór está escondendo alguma coisa. Cléo distrai
o filhote de gato gigante e ele foge. Cléo e Car
valho se beijam. Fog, Eléctron e Multi decidem
se unir. Melguior diz que loiro se tronsformou
numa pessoa do bem. Telê envio uma mensa

gem telepática à Samiro. Sarnira pára de beijar
Draco e diz que nôo quer mais ficar com ele.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade das emissoras).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------�--VARIEDADES

,Participantes do
BBB9 confinados
Os participantes mais vigiados da TV
brasileira começaram a chegar de
outros Estados e já estão cOllfinados
no Hotel Bourbon, na Barra da Tijuca.
Num esquema de sigilo total entre
eles mesmos, que não podem nem

fazer as rehiições em conjunto, os 18
felizardos.estão enclausurados em

quartos sem televisão, sem telefone
e cercados de seguranças por três
andares do hotel.

SU'oOKU
.�

Cida e Juca
ficam juntos
Cida decide deixar Triunfo e despacha
Juca nos próximos capítulos de A
Favorita. A caminhoneira argumenta
que está preeísendc de um cara para
viver, que ele é muito jovem.Juca
ainda insiste, mas Cida vai embora.
Depois de uma passag'em de tempo
de dois meses, ela retorna à cidade
e, para sua surpresa, o ex construiu a

casa com que ela sempre sonhava e
.

eles reatam o romance.

Apresentado'r não
renovou contrato
Carlos Massa, o Ratinho, não renovou

seu contrato com o SBT, que venceu

em 31 de dezembro. Mesmo assim, o
canal diz ter interesse em mantê-lo,
assim como fez com Hebe Camargo
- que renovou no fim do mês passado
por quatro anos. Silvio Santos, que
volta a gravar nesta sexta-feira, vai
convocar Ratinho Rara uma reunião
nos próximos dias para pedir que o

apresentador fique.

SOBRE O J060
É um jogo de lógica muito simples e viciante, O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3 ..

SOLUÇÃO

-.rI! ÁRIES

��. (20/3 a 20/4)
Você estará

� l um pouco mais
fechado e discreto

do que o normal. Vai preferir
ficar em casa ou pelo menos

mais na sua do que sair e se

abrir emocionalmente. Não vai

querer ser notado muito menos

requisitado para qualquer coisa.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Durante este mês
os encontros com

amigos estarão
mais agradáveis e cheios de
ofelo. Você perceberá como é

querido e importante ao grupo
que pertence. Possibilidade de
conhecer novas pessoas ligadas
às artes. Você se sentirá melhor.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Aberturas de sol, CQm pancadas isoladas de
chuva durante a tarde devido ao calor e, com
o deslocamento de uma frente fria pelo mar. a
chuva será mais intensa com trovoadas.

411 2511

HOJE

MíN': 17° C
MÁX: 31° C
Nublado

SEXTA
,f

MíN: 17 C
'

MÁX: 31" C
Nublado

)('GÊMEOS
.:

(21/5 a 20/6)
Este será um mês

que você terlÍ uma

preocupação a

mais com sua imagem. Estará
muito preocupado com sua

reputação. As relações de trab
alho ganharão mais importância
e você perceberá a necessidade
de trabalhar em harmonia.

.
.

L�' LEÃO·

�� (22/7 a 22/8)
:. ') Você esta em um

00"';) U---; ótimo momento

para viver a intimi
dade do amor. Momento ótimo
para solucionar crises. Você
estará naturalmente interessado
em ocultismo, astrologia e todo
assunto que envolva o oculto.

Emoções fortes e profundas.

r- '" CÂNCER
�.......� (21/6 a 2117)
;�-f� A aquisição de
. .

'- .

• • informação e a boa
troca intelectual

serão um estímulo a mais em
seu dia a dia. A religião e a

filosofia ganharão nova força e

alguns questionamentos e sua

relação com Deus. pode passar
por algumas grandes mudanças.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você estará mais

_ gentil, sociável.
simpático e os

relacionamentos, assim como o

amor ganharão nova vida e força
em sua vida. Tendência a pensar
mais nos outros do que em si
mesmo. Essa energia estará
presente durante todo mês.

CRESCENTE

SABADO
MíN: HOC
MÀX: 27° C
Nublado com pancadas
de chuva

#.lIBRA
.

(23/9 a 22/10) ,

Sua vontade será
de trazer mais har
monia e luz para

seu dia a dia, tanto em casa

como no trabalho. Você estará
envolto em amor e afetividade
e por isso atrairá toda sorte de
coisas boas até você: Sua saúde
passa por ótimll momento.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Sua sensualidade
e charme estarão
mais presentes,
bem como sua

necessidade de estar em contato
com o prazer e a vontade de curtir
tudo de bom. Sua auto confiança e

capacidade de amar estarão mais
presentes durante todo mês.

DOMINGO

MíN: 18<> C
MÁX: 29"C
Nublado' com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
A beleza, a união
e a harmonia
estarão presentes

em seu ambiente doméstico.
Encontrará amor e afetividade
entre os seus amigos. É uma
fase que precisa de privacidade
e intimidade. Essa energia per
manecerá durante todo mês.

DIVIRTA-SE

Escada rolante
Um homem estava voltando dà
viagem que fizera ao Brasil.
Chegando no aeroporto, seu amigo
o esperava.
- E aí cara, como foi de viagem?
- Muito bom ...

- E o que tu mais gostaste no

Brasil??
- Ah, das praias, da mulherada!
- E do que tu nõo gostaste?
- Ah, das escadas rolantes. Acredita
que um dia eu estava subindo e aca

bou a energia elétrica. Eu fiquei lá
parado em pé por mais de 2 horas!
- Ei cara, mas tu és burro hein! Por
que nõo sentou?

.

AQUÁRIO
(2111 a 18/2)
O valor das coisas

.
,li) ao seu redor e em

sua vida estará
mais claro. Aproveite para fazer
uma nova decoração em sua

casa, renove seu guarda roupa,
mude as coisas. Com pequenos
ações, você-sente que a energia
muda e a disposição aumenta.

- CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1 ) '.

....t Seu �ela�ionamento
com Irmaos passa
por uma efetiva

melhora. Há possibilidade de con-
hecer alguém muito importante
para seus negócios com parentes
mais próximos. Aumento de
disponibilidade para trocar idéias
e incrementar a energia.

PEIXES

... (19/2 019/3)
... Pode ser que você
Y-'� sinta necessidade

de mudar. Nesta
fase você tem necessidade de
ser reconhecido, elogiado. Seus
Qlhos estarão mais voltado para
a importância do que é bom e a

beleza ganhará novo poder em
sua vida. Invista nela.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



C'CI o CORREIO DO POVO
..u QUINTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2009

EDITAL
Mi\RGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

na forma da Lei, etc.
Faz saber a Iodos quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

r\llargotAdelía Grubba Lehmann, Oficíal faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a
mim fornecidos aos que interessar que os presentes Editais virem Oll dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste \

Oficio pala serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 96463 Sacado: KAELLY IND.TEXTIL LTDA CNPJ: 73.284.325/000
Cedente: BANCO FIBRA SA CNPJ: 58.616.4181000
Número do Titulo: 1783.1

. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU S.A. Data Vencimento: 2511012008 Vaiar: 1.352,19

Protocoto: 96595 Sacado: FABIANt SCHUG E CtA LTDA ME
. CNPJ: 08.697.9701000

Cedente: KAM BI;SS tNDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECC CNP.J: 02.899.421/000
Número do Título: 87211 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO '. Data Vencimento: 24/1112008 Valor: 258,89

Protocolo: 96638 Sacado: ANDERSON lARA DIAS CPF: 054.984.639·52
Cedente: VALDOCiR HAAS ME CNPJ: 03.986.1451000
Número do Título: 18580·1 Espécie: Duplicata óe Venda Mercantil por lndicaçâo
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 06/1212008 Valor 94,00

Prolocolo: 96645 Sacado: DENISE BETIONI CPF: 548.752.699·00
Cedenle: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS LiDA CNPJ: 06.272.0291000
Número do Titulo: 01/02 UNERJ Espécie: Duplicaia de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 05/12/2008 Valor: 188.00

Protocolo: 96728 Sacado: ADILSON VICENTE DE ALBENAU CPF: 751.858.499·91
Cedenle: BANCO KEB DO BRASIL S A CNPJ: 02.318.507/000
Número do T'lu",: 1694/02S Espécie: Duplicata de Venda Mercanlii por Indicação .

Apresentarue: BANCO REAL Data Vencimento: 27/10/2008 Valor: 127,68

Protocolo: 96729 Sacado: LEONIR MARIA RAMOS ZANlUCA CPF: 745.212.84949
Cedente: BANCO KEB DO SRAStL SA CNPJ: 02.318.507/000
Número do TiIUIO: 1580i03S -Espécis: Duplicata de Venda Mercantii por Indicação
Apresentante: BANCO REAL

.

Data Vencimento: 15110/2008 Valor: 133,64

Protocolo: 96730 Sacado: RICARDO JOSE PEDROTTI CPF: 970.449.209·00
Cedente: BANCO KEB DO BRASIL SA

.

CNPJ: 02.318.507iOOO
Número do Titulo: 1302l05S Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Dala Vencimento: 01111i2008 Valor: 202,86

Protocolo: 96731 Sacado: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 974.478.117·34
Cedente: BANCO KEB DO BRASIL S A CNPJ: 02.318.507/000
Número do Título: 1153106S Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 08/1112008 Valor: 158,35

Protocolo: 96732 Sacado: ELlNEIA MARIA VELOSO CPF: 859.514.639·04
Cedente: BANCO KEB DO BRASIL SA CNPJ: 02.318.507/000
Número do Título: 1159í06S Espécie: Duplicata de Venda r"lercantil por Indicação
Apresentante BANCO REAL Data Vencimento: 08111i2008 Vaiar: 395,00

Protocolo: 96733 Sacado: SOLANGE STREIT CPF: 064.478.109·23
Cedente: 8ANGO KEB DO BRASIL SA CNPJ: 02.318.5071000
Número do Titula: 1109f06S Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimenlo: 13110/2008 Valor: 245,00

Protocolo: 96771 Sacado: GAMA FLEXOGRAFIA LTOA ME CNPJ: 10.348.807/000
Cedente: MODULAR TRANSPORTES LTOA CNPJ: 88.009.0301000
Número do Tüuic: 455756 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 10112/2008 Valor: 34,53

Protocolo: 96806 Sacado: MAISON VOiLA COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ: 09.405.0051000
Cedente: COM IND BREITHAUPT SA CNPJ: 84.429.810/000
Número do Tltule: N005290300 Espéce: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 05í12/2008 Valor: 170,41

Protocolo: 96830 Sacado: JAMATEX COM EQUIPTOS TEXTEIS LTDA CNPJ: 04.317.708/000
Cedente: TAIPA SECURITIZADORA SIA CNPJ: 08.928.Q43/000
Número do Titulo: 305549-03 Espécie; Duplicata de Venda Msrcantil por Indicação
Apresenlante: BRADESCO Data Vencimento: 10i1212008 Valoe 1.287,87

Protocolo: 96882 Sacado: CONFECCOES VIEIRA E HOHMANN CNPJ: 07.844.923/000
Cedente: MIRKUS CONFECCOES LTDAME CNPJ: 05.893.5511000
Número do Tüulo: 1129

. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimenlo: 18/10/2008 Valor: 350,85

Protocolo: 95883 Sacado: ART COMALUG DE TEC FINOS LTDA CNPJ: OÕ.925.7821000·
Cedente: ESTEVES E CORDOVALTDA CNPJ: 62.815.204/000
Número do Tltulc: 4023B

. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BANCO ITAU SA Dala Vencimento: 0211212008 Valor: 395,00

P;�;;;���:968ii;···"s;�d�:-JÃ;;;ÃTEx-éõ;i·Eõüip�TÊxTÊis·LTÕr··-·
.. · ..

·CNPJ. 04.317.7081000
Cedente: MAQUINAS JANDT LTDAEPP CNPJ: 05.90õ.211/000
Número do Titulo: 760112

. Espécíe: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU S.A Data Vencimento: 24/11/2008 Valor: 757,60

Protocolo: 96943 "Sacado: GERMANIA TOLDOS E COBERTURAS LTDA CNPJ: 04.175.9621000
Cedente: COMERCIO DE ACOS JARAGUA LIDA EPP. CNPJ: 07.221.605/000
Número do Título: 9601í1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 10/12/2008 Vaiar: 1.415,60 '

Protocolo: 96944 Sacado: GERMANIA TOLDOS E COBERTURAS LTOA • CNPJ: 04.175.9621000
Cedente: COMERCIO DE ACOS JARAGUA LTOA EPP. CNPJ: 07.221.605/000
Número do Titulo: 9581 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 0911212008 Valor: 109,20

Protocolo: 96967 Sacado: CELSO RICARDO MIGUEL CPF: 036.836.189·65
Cedente: MECANICA CENTER CAR MJ LTDA ME CNPJ: 02.844.2411000
Número do Titulo: 10134 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data VenGÍmenlo: 11/1212008 Valor: 232,00

Protocolo: 96968 Sacado: CODEJAS CIADE DES.DE JARAGUJ\ DO SUL SIA CNPJ: 00.513.208iOOO
Cedente: SINDICATO DA INDUSTRIA DA EXTRACAO DE AREIA DOCNPJ: 03.164.3821000
Número do Título: 311 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BANCO DO BRASILSA Data Vencímento: 10112/2008 Valor: 533,50

Protocolo: 96976 Sacado: JCS MAQUINAS E EQUIP LTDA CNPJ: 08.969.195/000
Cedente: DIFERRO ACOS ESPECIAtS LTOA CNPJ: 90.115.577/000
Número do Tiluio: 0104240 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresenlante: BANCO DO BRASILSA Data Vencimento: 11/1212008 Vaiar: 120,20

Protocolo; 97001 Sacado: VILMAR DAMOnA SILVA CPF: 913.999.04949
Cedente: PIRAMIDE AUTO PECAS LTDA·EPP CNPJ: 04.408.767/000
Número do Título: 277214 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 1511212008 Valor: 460,00
�-�--�-�-�--_._------_._"_._ ...

_--""-"-"_."".""--""-"."---r"----""'""---'V"""
P[otocolo: 97026 Sacado: HERYSKSEE WALDIRY JANSEN CPF: 050.803.379-90
Cedenle: EMMENDORFER COMERCIO DE VEICULOS CNPJ: 84.429.7861000
Número do Título: 106684100 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 0511212008 Vaiar: 61,96

Protocolo: 97035 Sacado: CVI COMUNICACOES VISUAL INTELlGENTE.LTDA CNPJ: 09.123.307/000
Cedente: VERSATIL IND E COM DE TINTAS LTDA CNPJ: 07.986.1471000
Número do Titulo: 06003·A Espécie: Duplicata de Venda Mercan", por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dala Vencimenlo: 09/12/2008 Valor: 866.76

Protocolo: 97049 Sacado: ENERGIA ESCGLA DE VIDA CNPJ: 10.42L497/000
Cedente: HOTEL E RESTAURANTE SAINT SEBASTIAN CNPJ: 06.172.0511000
Número do Título: SN Espécie: Nota Promissória
Apresentante: HOTEL E RESTAURANTE.SAINT SEBASTIAN Data Vencimento: 24/11/2008 Vaiar': 1.435,96

Protocolo: 97050 Sacado: RUBENS KOCH CPF: 515.685.609-82
Cedente: OMNI.iJ.A. . CREDITO,FINANCIAMENTOS E INVESTlMECNPJ: 92.228.410iOOO
Numero do Títu!o: 100545.00000Especíe: Nota Promissória
Apresentante: OMNI S.A.· CREDITO,FINANCIAMENTOS E INVESTIMEData Vencimento: 26105/2008 Vaiar: 3.764,88

Prolocolo: 97052 Sacado: ADENOR HANSEN CPF: 023.221.879·09
Cedente: BV FINANCEIRA S/A·C.F.! CNPJ: 01.149.953iOOO
Número do Titulo: 540112066' Espécie: INDICACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 26i09/2005 Valor: 830,79

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intem1edio do
presente Editai, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Ma!. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo
da Leí, a 11m de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz. sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.z

.

Jaragua do Sul, 7 de Dezembro de 2009

VITRINE----�-----

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam. convocados todos os associados do Condomínio do Secador Comuni

tário de Rio-Cerro I e II para Secagem de Cereais e Afins, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária,
no dia 16 de janeiro de 2009, ás 19:00 horas, em primeira convocação e caso não haja numero legal,
haverá uma segunda convocação para uma hora após, isto é, às 20:00 horas do mesmo dia e local, com

qualquer numero de associados e presentes, a qual será realizada no salão da Igreja Cristo Bom Pastor,
Rio Cerro II, nesta cidade, para deliberarem sobre a séguinte ordem do dia:

a)Prestação de contas do exercício de 2008;
b)Eleição da nova diretoria;
c)Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 08 de janeiro de 2009

LOURENO SCHINKE

Presidente

Recomeçam
as atividades'

As atividades na Univali (Universidade do
Vale do ItajaO recomeçam no dia 13 de
janeiro. Do dia 13 até o dia 31 de janeiro,
o expediente será das 13h às 19h. A partir
de fevereiro o expediente volta ao horário
normal. Durante o período de recesso a

Central de Atendimento Univali vai operar
em regime de plantão, de segunda-feira
a sexta-feira, das 8h às 18h, no número
0800-723-1300.

ESIU.DO

Inscrições para
curso de inglês

As inscrições para o curso intensivo de in

glês na Univille (Universidade da Região
de Joinville) durante o período de férias
estão abertas. A capacitação oferecida será
dos níveis básico 1 e 2 e intermediário 1. A
parir do dia 2 e até 27 de fevereiro as au

las vão ser realizadas, de segunda-feira a

sexta-feira, des 18h às 21 h, no compus da

instituição. O investimento é de duas parce
las no valor de RS 142,50. Os interessodos
devem buscar mais informações através do
site www.imiville.bt ou pelos telefones (47)
3461-9139, (47) 3461-9042 ou por meio
do endereça cursodeextensao@univille.b[

Mestrado em

computação
As in$Crições para o Mestrado Acadêmico
em Computação Aplicada da Universidade
do Vale do Itajaí (Univali) ficam abertas até
o próximo dia 30. As aulas vão acontecer no
Compus da Univali, em São José. Ao todo
20 vagas estão disponíveis para o primeiro
semestre de 2009. A inscrição deve ser

feita através do site www.univaILbr/mca.
Informações nos telefones (48) 3281-
1642, (47) 3341-7544.

LOTERIA

CONCURSO N° 1999

02 - 13 - 41 - 45 - 46
1

CONCURSO N° 724
Primeir@ Sertete

�.� 4- -44

Matrículas
atrasadas

As aulas dos cursos de graduação da As

sociação Educocional luterano Bom Jesus
lelusc, de Joinville, reinicia no dia 9 de
fevereiro. Os estudantes com matrículas
em atraso têm o prazo do dia 2 ao dia 5
de fevereiro para fazer a inscrição. Informa- ,

çães através dos telefones (47) 3026-8021,
3026-8022, no período das 8h às 11 h45
e das 13h30 às 22h, de segunda-feira a

·sexta-feira.

Ciências da

Comunicação
A Furb (Universidade Regional de Blume
nau) vai sediar pela primeira vez o Con
gresso de Ciências da Comunicação da
Região Sul. A décima edição do evento,
promovido pela Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da Comunico
ção -Intercom -, está marcoda para o dia
28 de maio e encerra em 30 de maio de
2009. O encontro vai apresentar palestras,
oficinas, mostras de trabalhos acodêmicos,
entre outras atividades. Os interessados
devem buscar mais informações através do
telefone (47) 3221-6000.

Missionário
em Barra Velha

o município de Barra Velha recebe no próx
imo dia 11 a visita do missionário e confer
encista intérnacional luiz Alcione Martins
Silva, o "Maskara". Ele é um religioso, que
aos 26 anos de idade sofreu um acidente
em uma coldeira de plástico derretido com

a temperatura de 4500 C. No acidente, luiz
perdeu a visão, os lábios, o naril, as pál
pebras e todo o couro cobeludo. Mas a fé
foi importante para estabelecer um novo

rumo à sua vida. A entrada será gratuita e

o encontro acontece na 30 IEQ, que fica na

Rua Paraná, em frente à Escola Astrogildo
Aguiar e ao lado ao Julio lanches. a

Atendimento da
biblioteca pública'
Durante o mês de janeiro a Biblioteca
Pública Rui Barbosa vai atender de
segunda-feira. a sexta-feira, das 7h
às 13h. Segundo a funcionária Dianne
Chiodini, devido aos problemas técnic
os, o site cultura.jaraguadosul.com.br
não está funcionando. O retorno será
comunicado. A renovação, das datas
de devolução deve ser efetuada direto
na biblioteca. A nova sede da biblio
teca municipal fica na Avenida Getúlio
Vargas, nO 245, no Centro Histórico
- próximo ao' Shopping Breithaopt.
Os interessados devem buscar mais

informações através do telefone 3275-
1033 ou pelo e-mail biblioteca@jara
guadosul.com.br.

EDUCAÇÃO

BOLA DE ESTUDO
Instituições de Ensino Superior particula
res, filiadas ao Sistema Acafe e aquelas
que não possuem financiamentos pú
blicos têm até 2 de fevereiro para se

inscreverem no Programa de Bolsa de
Estudo e ·Pesquisa, que beneficia uni
versitários de baixa renda. Os editais
de números 031 e 032, assinados pelo
secretário Paulo Bauer em dezembro de
2008, estabelecem procedimentos para
a habilitação no Programa. ·Informa
ções: (48) 3221-6055. Instituições de
Ensino Superior particulares, filiadas ao

Sistema Acafe e aquelas que não pos
suem financiamentos públicos têm até
2 de fevêreiro para se inscreverem no

Programa de Bolsa de Estuâo e Pesquisa,
que beneficia universitários de baixa
renda. Os editais de números 031 e 032,
assinados pelo secretário Paulo Bauer
em dezembro de 2008, estabelecem
procedimentos para a habilitação no

Programa, por meio de convênios entre
Secretaria e instituições legalmente cre

denciadas a funciónar em SantaCatarina.
As universidades que querem participar
do programa, respaldado pelo Artigo 170
da Constituição Estadual tambéni devem
estar em dia com as Certidões Negativas
de Débitos e prestações de contas, men

saJmente, sob pena de não receberem
os recursos previstos no convênio. A

documentação referente à solicitação de
convênios deve ser entregue no Protocolo
Geral da Secretaria da Educação (10 an

dar), na Rua Antônio lul, 111, centro de
Florianópolis. Em 2008, o Governo do Es
tado firmou parceria com 15 instituições
filiadas à Acafe e 42 particulares ligadas
à Ampesc (Associação de Mantenedoras
Particulares de Educação Superior de
Santa Cotarina)� Foram investidos RS 36
milhões repassados em 10 parcelas, di
recionadas a estudantes de baixa renda
com descontos que variaram de 50 a

100% nas mensalidades. Mais detalhes
estão no site http://www.sed.sc.gov.bt
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Perspectivas para a
• •

econorma jaraguaense
De uma ponta a outra do mundo, haverá reflexos da maior crise financeira vivida na história da

economiamundial, e como não poderia deixar de ser, a economia de Jaraguá do Sul não está descolada,
e será afetada de uma forma ou de outra. Por quê? Porque Jaraguá do Sul apresenta um perfil de ativi
dades econômicas, cuja produção de riqueza está concentrada na atividade industrial, conforme tabela
com dados de 2002, que não sofreu alterações significativas no contexto da atividade econômica, tem
uma participação de 87,40% no valor adicionado.

Entrados
41.616.609

%'
0,18
0,03
0,50 I

0,00 I

87,40 I

10,66
1,23

Fonte: Brognoli, 2005.

O setor industrial tinha neste ano, 743 empresas com cadastro junto a Secretaria Estadual
da Fazenda, cujas atividades estão detalhadas na tabela abaixo.

.

A perspectiva para a economia tes três setores juntos respondiam
jaraguaense dependerá de como em conjunto por 90,57% do valor
cada atividade será atingida. A adicionado gerado pelo setor in

restrição de crédito poderá afetar dustrial, sobre o qual é calculado
as indústrias com maior depen- o retorno de ICMS para o muni
dência de bancos no seu capital cípio. Mantido este quadro, o que
de giro, o que poderá afetar a to- acontecer nestes setores será cru

das indistintamente, pois as mais cial para a economia jaraguaense.
capitalizadas mantém relações ou- Os empresários deverão estarmais
tras menos capitalizadas e podem pára o negócio e menos no negó
ser prejudicadas pelo aumento na cio, dedicando menos tempo no

inadimplência. Os setores da In- fazer e mais tempo em pensar no
dústria de material elétrico, eletrô- que precisa ser feito e-como fazer.
nico e de comunicão representava Retomando Sun Tsu, na crise tam- .

- 44,07%, tendo o grupo WEG como bémhá oportunidades e são três as
maior expoente da economia 10- palavras chaves para estes tempos:
cal. O comunicado de dezembro tendências, recursos e condições.
que manterão as metas de inves- A administração pública deve
timentos previstos é importante, rá ficar atenta a estes movimentos
mas boa parte de seu resultado de- dado que tem seu orçamento atre

penderá do consumo de eletrodo- lado ao desempenho das várias
mésticos que demandam motores atividades econômicas do muni
menores. Em novembro e dezem- cípio, porém, há um peso subs
bro a queda deste setor foi acentu- tancial no setor industrial. Uma
ada, em se mantendo poderá exi- queda exigirá ajustes no orçamen
gir ajustes na produção. A área de to já aprovado. Todas as medidas
motores e alternadores de maior que o governo vem tomando para
potência sofrerá menos impacto, minimizar a crise tem um efeito
pois os contratos são de longo pra- imediato em alguns setores, como
zo e pertencem a setores mais es- o automobilístico, mas nomédio e

tratégicos. O setor de vestuário e longo prazo poderá beneficiar to
têxtil com participação de 33,99% dos os setores. Além de abrir mão
tem obtido ganhos em função de de impostos; diminuindo ou eli
sua capacidade tecnológica e cria- minando alguns, alongando pra-

tiva. Giuliano Do- zos de recolhimento, é fundamen
nini, presidente da tal a redução das taxas de juro, o
Marisol, em repor- depende não apenas do banco

tagem no jornal O central, mas de quanto cada ban
Estado de São Paulo, co cobrará.
de 03.01.09, é um O que podemos concluir, ten
exemplo a ser segui- do o passado mais recente como

do para que a crise preâmbulo, é que infelizmente,
fique fora dos por- um maior entendimento das fi
tões de nossa região. nanças não necessariamente nos

Fala de reestrutura- levou a ummundo melhor. Agora,
ção e transformação, certas combinações de circuns
estabelecendo uma tâncias, como a crise que vivemos,
meta para 2011 de apareceram as qualidades desa
faturar R$ 1 bilhão lentadoras más das pessoas e de
ante os R$ 420 mi- organizações, vindo à tona ações
lhões atuais. O ramo especulativas que levaram a lona
alimentício com instituições centenárias e a econo

uma participação de-. mia de vários países. O que pode
12,51%, por perten- surpreender neste cenário? Se
cer a cadeia de ne- gundo o departamento de pesqui
cessidades básicas, sa do Bradesco, "é pouco provável
poderá sofrermenos que haja surpresas para cima com
emanter seu desem- crescimento no curto prazo. Entre
penha. Segundo tanto, ao longo de 2009, é possível
Guida Bretzke, a in- que o conjunto de medidas toma
dústria de alimentos das pelos bancos centrais, incluin
é menos vulnerável, do a forte expansão do balanço do
já que as pessoas FED, e pelos governos mundo afo
deixam de gastar ra, combinado com o rápido ajuste
com bens mais ca- na produção e no emprego nos pa
ras, mas continuam íses desenvolvidos e emergentes
se alimentando. Es-' levem a uma recuperação rápida,

DADOS ANO BASE: 2002

CÓDIGO OT % ATIVIDADE ECONÔMICA SAíDAS % ENTRADAS % VR. ADICIONADO %
CAE 30007 18 2,42 ::-'Ind. De Prod. Min. não Metálicos 2.411.467 0,08 1.467.642 0,08 943.825 0,07
CAE '32000 72 Qstria Metglúrgica 35.864.691 1,15 20.951.532 1,14 14.913.159 lJ,�
CAE 34002 58 ústria Mecônicà 135.893.044 4,34 84:045.649" 4,58 51.847.395 .I;O�.
CAE.35009 34 4 . Mal. Elétrico, Eletrôn. e 1.??,8.274.781 39,23 ��6.4q�,11i. Á��"�O 571.873.3�9 4��CAÉ% 3M05i�'11 . de Material de li 47.856.794 1,53 3� .�n,!b�f; trt' 16.223.075 ;'1,�5
CAE 38008 28 3,77 Indústria de Madeira 10.878.062 0,35 6.251.249

. .. 0,34 4.626.813 0,36
CAE 39004 44 5,92 stria de Mobiliário 20.013.639 0,64 13.162:�4t 0>,72 6.851.592 ,,0,53
CAE 40002 10 1,35 Indústria de Papel e Papelão 30.323.858 0,97 21.592.961 1,18 8.730.897 0,67
CAE 41009 14 1,88. t•.

'

I·ndústria de Borracho 13.208.637 0,42 6.810.953. 0,37 6;397.684 0.,49,
CAE 42005 2 0,27 Ind. De Couros, Peles e Similares 780.636 0,02 . 296.880 . 0,02 483.756 0,04
CAE 43001 3 0,40�i)Jndú-stria Ooímica '

__ ...\J378.736 0,01 98.392 0,,01 280.344 0,02
CAE 45004 2 O,.27'II.��.( De Prod. Farm. e Veterinários 166:989 0,01 83.187 0,00 83.802 ,01,
JAE 46,pOO 5 º;67-�:��nij�1·�e:iP�ffumaria, Sabões ',H6:�l O 0,04' 0,06 -30.601
CAE 47007 19 d

... º�Matérias PI'
.

7.938�836 es ,1!.ª5,. 45.135.152
.. J,46 J2'�.93.�24 0,99

}é�I;4iob3+3 êl1ti1\��i' ?

.f9:59i'i:·;�j\9�B§· .1811�'1liL�'Oi:30 l'�O��80:�65:"�l\t
CAE 50008 27036,3 Vestuário, Calç. e Ar.tef. de;:Ie 112.074 22,14 3l�.�2,,715 )0,31 320.6&3.3'59 2�f�J...
CAE 52000 73 9,83 trio de Produtos Alimentare .110.307 16,93 367;1�.509 20,06 162.280.798 �/�1
CAE 54003 2 0,27 Indústria de Bebidos 4.570.777 0,15 6.531.044 0,36 -1.960.267 -O) 5
CAE .,56006 1 O, rs Inüústrla de Fumo 34.691 0,00 9.453 0,00 25.238 ,�OO
CAE 57002 21 2,83 Indústria Editorial e Gráfica 3.647.486 0,12 6.118.660 0,33 -2.471.174 -0,19
,CAE 58009 19 2,56 indústrias Diversas 5.323.090 0,17 2.724.171 0,15 2.598.919 �OJOH
CAE 60003 4 O 54 Indústria de Constru ão 3.031 000 24.599 000 -21.568 000

Fonte: Brognoli, 2005.

�,*_-, • ,

',_ ,_ _

* Professor da Univille e Consultor· brognoli@netuno.com.br bro�li@netuno.com.br '
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Governo gasta pouco com rodovias
Investimento foi de 15,5% dos R$ 3,3 bilhões para recuperação de estradas
BRASíLIA

Apesar do aumento cres

cente no número de acidentes
com mortes nas rodovias bra
sileiras, os trabalhos para me

lhorar as condições das estra
das andam a passos lentos. O
governo gastou apenas 15,5%
dos R$ 3,3 bilhões destinados
a manter e recuperar as pistas
federais em 2008, o que dei
xou milhares de quilômetros
esburacados às vésperas das
festas de fim de ano, o que
pode ter contribuído para o'
desfecho trágico na virada de
ano, quando a Polícia Rodovi-:
ária Federal contabilizou 435
mortes - uma média de 27 por
dia - e 4.795 feridos.

O percentual de gasto de
2008 foi pior do que o regis
trado em 2006 e 2007, quan
do a execução dos recursos

destinados à melhoria-das ro
dovias ficou em 43% e 44%,
respectivamente.

O próprio Dnit (Departa
mento Nacional de Infraestru
tura em Transportes) classifi
ca de "mal crônico" a falta de
projetos e planejamento em

seu histórico de baixo rendi
mento para gastar o dinheiro
disponível no Orçamento. O

diretor-geral do órgão, Luiz
Antonio Pagot, disse que 2008
foi um ano de transição para.

um modelo mais estruturan
te. E afirmou que, nos estados
onde o desempenho foi inacei
tável, superintendentes perde
rão seus cargos. Ele não citou
locais, mas lembrou que Rio
de Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais não estão alinhados com
o esforço para tocar obras.

No Rio de Janeiro, por
exemplo, só 2% do orçamen
to de R$ 88,7 milhões foram
desembolsados. O estado foi
o segundo colocado no índiée
de mortes '(33) nas rodovias
federais na virada de ano -

atrás apenas de Minas, que
tem a maior malha viária do
país. Em São Paulo, nenhum
centavo foi pago. Em Mi
nas, o desembolso chegou
a 9% do previsto. A chuva
dos últimos meses também
contribuiu para as estradas
ficarem em condições ainda
mais críticas.

Israel inicia trégua de 3 horas
para ajuda humanitária a Gaza

Israel iniciou por volta das tir: "O Exército responderá a

9 horas de ontem, a suspen- qualquer disparo, inclusive
são de três horas nas opera- de foguete". Sob condição de
ções militares em partes da anonimato, um 'militar disse
Faixa de Gaza para permitir a ainda que "o Exército inter
entrada de auxílio humanitá- romperá suas operações em

rio e combustível na região. Cidade de Gaza", maior cida
A interrupção na investida de da Faixa de Gaza e densa-
será diária. mente povoada.

O anúncio foi feito horas I Novos ataques e explosões
depois de o primeiro-ministro foram registradas em todo o

Ehud Olmert dizer que Israel território palestino no 12° dia
iria permitir a abertura de um da campanhamilitar israelen
"corredor humanitário" até se contra o Ramas. Aviões e

a Faixa de Gaza. Israel reali- helicópteros de guerra acerta

za há 12 dias uma operação ram 30 alvos durante a noite,
militar na área que já deixou enquanto artilharia em terra e

mais de 670 mortos. Cresce a navios de guerra na costa dis
pressão internacional sobre pararam contra os militantes
os israelenses, com o aumen- palestinos em apoio às tropas
to das baixas entre os palesti- israelenses em combate. Israel
nos. "Foi decidido que serão afirma que a operação preten
suspensos os ataques entre de acabaram com o lançamen-
13h e 16h (hora local)", dis- to de foguetes israelenses con
se uma porta-voz militar de tra as comunidades israelenses
Israel, para em seguida adver- que vivem no sul do país.

Falta de investimento deixou milhares de quilômetros sem manutençõo, o que exige atençõo redobrada

AVISO NA HORA CERTA

LURIAN

Filho de Lula
se afasto do PT
A filha do presidente luiz Inócio

lula da Silva, lurian Cordeiro lula da
Silva, afastou-se do PT para assumir a
pasta de Desenvolvimento Social da
prefeitura de São José.O prefeito da
cidade, Djalma Berger (PSB), disse
que lurian se licenciou do PT para não
causar "constrangimento" ao partido.

ARMAS

Cidades na rota
dos traficantes
A Polícia Federal fez um levan

tamento em 2008 e identificou pelo
menos 17 cidades de fronteira usadas
como ponto de entrada de armas ile
gais no Brasil. Entre as cidades usadas
pelos traficantes de armas, seis estão
na fronteira do Mato Grosso do Sul com
o Paraguai: Bela Vista, Ponta Porã, Co
renel Sapucaia, Paranhos, Sete Ouedas
e Mundo Novo.
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Movimentação segue
intenso nos clubes,

CATARINÃO 2009

Segundona
Está confirmado poro o dia 31 o primeiro rodado dos semifinais
do Campeonato Não-Profissional do Segundo Divisão do Ligo Je
roguoense. Os jogos serão em sistema de ido e volto, onde quem
somar mais pontos se garante no decisão, que terá o mesmo re

gUlomento.-A competição teve de ser odiado poro 2009 em fun
ção dos chuvas que castigaram o região no ano passado. Entre os

aspirantes, os jogos serão entre Amizade x Seleto e JJ Bordados x

Tupy. Já nos titulares, se enfrentam JJ Bordados (foto) x Cruzeiro}
e Seleto/União Jagunços x Kiferro.

Campeonatô começa no dia 17 de janeiro
DA REDAÇÃO

Faltam nove dias para come
çar o Campeonato Catarinense
da. Divisão Principal e os dez

.

times que disputarão a com

petição seguem em ritmo forte
de' treino e também de contra

tações. O primeiro jogo previs
to na tabela será no dia 17 de
janeiro (sábado), entre Avaí
e Brusque. O time da Capital
será o único catarinense na

Série A do Brasileirâo 2009 e

mudou bastante do elenco que
conseguiu o acesso. Saíram os

meias Juliano e Batista, os ata
cantes Válber e Abuda e o za

gueiro Cássio.

Já o Brusque chega como

uma das grandes surpresas,
depois de ter vivido um' 2008
conturbado - foi rebaixado no

Estadual, já garantiu o acesso

no meio do ano' e de quebra
encerrou a temporada conquis-

. tando a vaga para a Série D do
Brasileirão. O Cidade Azul, ou
Atlético Tubarão, terá o volante
Rocha, campeão carioca com o

Flamengo em 2001. A Chapeco
ense já tem a primeira baixa dá
temporada - o zagueiroMarcelo
Ramos se machucou no treino e

vai ficar 30 dias parado.

Edmundo ou

Pet na Capital
O Figueirense quer um

nome de peso para o Estadual
e também para voltar à elite do
futebol brasileiro. A primeira
opção é Edmundo, que pode
definir seu futuro amanhã.
Caso não dê certo, o plano B

da diretoria é o meia Petkovíc,
que deixou o Atlético-MG no

fim do ano passado. A última

contratação confirmada foi a

do zagueiro Jorge Luiz, que de
fendeu o Vasco em 2008. "Ele
tem outras propostas, do Bra
sil e do exterior, mas o Figuei
rense é um lugar que agrada
por ele já ter jogado lá", disse
Luiz Roberto Siano, advogado
do animal.

Contratação de Edmundo pode ser divulgado amanhã pelo Figueirense

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO

Fernando Luiz Leite Cardoso Coelho, RG número
5.240.309-2 (SSP-SC) comunica o EXTRAVIO do seu di

ploma do curso de Graduação em Educação Física, expe
dido pela UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO - Av. Santa

Cruz,1631 - Realengo/Rio de Janeiro - RJ.

Jaraguá do Sul -SC, 8 de janeiro de 2009
,..
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MERCADO DA BOLA

CONTRA-CAPAlESPORTE--------

Paulistas cederam atacante Róger aos cariocas em troca do meiaArouca
DA REDAÇÃO

Mais uma novela no mercado
do futebol teve fim ontem. O São
Paulo já havia anunciado a con

tratação do meia Arouca, mas

o jogador tinha contrato com o

Fluminense até abriL Para definir
o impasse a adiantar a chegada,
o time paulista cedeu o atacante

Roger. O acordo foi comemorado
de ambas as partes. •

O Flu ainda confirmou on

tem a renovação de contrato
com Conca por mais três anos e

apresentou ontem o lateral-es
querdo Leandro (ex-Pàlmeiras).
Ainda no Rio de Janeiro, o Vasco
confirmou ontem o empréstimo
do meia Carlos Alberto (ex-São
Paulo, Corinthians e Botafogo)
por seis meses, junto ao Werder
Bremen, da Alemanha. A inves
tida do alvinegro agora será no

.

lateral-esquerdo Gilberto, dis
pensado pelo Tottenham.

O Flamengo se reapresentou

Comece

ontem com duas novidades - a

boa foi a renovação do capitão
Fábio Luciano, que pensava em

se aposentar. JáMarcelinho Para
íba não apareceu, não justificou e

não foi encontrado.
Quem iniciou os trabalhos

ontem também foi o Internacio
nal, que está na serra gaúcha.
Mas os dois reforços do time, o
goleiro Michel Alves e o late

ral-esquerdo Marcelo Cordeiro,
chegam apenas hoje. O Grêmio

apresentou o lateral Jadílson e o

zagueiro Fábio Ferreira.
Nos times de São Paulo, nada

de grandes novidades. O Pefiarol
confirmou ontem que fará um

amistoso com o Corinthians no

dia 17 de janeiro. No Palmeiras, a
novela Kléber continua e o joga
dor vai se reapresentar no Dína
mo de Kiev. O Santos apresentou
os meias Germano e Madson. Já
Lúcio Flávio chegou sonhando
com a camisa 10. Arouca (esquerda) teve seu contrato rescindido com o Fluminense e chego na segundo-feiro no Morumbi

47 3274 6000 Caraguá Auto Elite:
Uma relação de confiança .
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