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Como você quer sua casa?

Inove com os produtos
da Casa Geraldo.

.

Fone: 3275-2395 - Rua Barão do Rio Branco. 340

o cérebro do homem tem mais "for·
ça de vontade" que o da mulher para
controlar o desejo de comida, indica
estudo com voluntários que ficaram
17 horas em jejum e depois foram
estimulados com imagens de seus

alimentos preferidos. O experimento
foi realizado no Laboratório Nacional
Brookhoven, de Upton, nos EUA.

Fonte: Folha de S.Paulo
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EDITORIAL

CHARGE

PONTO DE VISTA

Gravação feita,sem'anuência de uma

das partes não tem valor como prova

DO LEITOR

BR-280: uma

grande novela
Quando-há pouco mais de 30 anos se falava na cons

trução de uma nova estrada para ligar o litoral ao planal
to norte de SC, muitas pessoas duvidaram destes planos,
principalmente considerando o traçado que a mesma de
veria seguir no trecho entre Jaraguá do Sul e a BR-I01. O
solo era simplesmente muito ruim.

Poucos anos depois, no entanto, a obra foi entregue e

logo se tomou uma via bastante utilizada mesmo sendo
uma rodovia que nunca foi verdadeiramente terminada.

.

Para citar apenas alguns exemplos, devemos lembrar

que esta rodovia federal siÍnplesmente passa por dentro da
cidade e o trecho que deveria ligar a RuaAdélia Fischer ao
viaduto da Vila Lenzi e que passaría-poruma nova ponte
sobre o Rio Itapocu nunca foi construído. Da mesma for
ma, os acostamentos no trecho entre nossa cidade e São
Bento do Sul também nunca se tomaram realidade.

Mesmo assim, não podemos negar a sua importância .

e, seu desenho arrojado para a época que pode ser consta

tado pelas duas gigantescas retas que unem Cuaramirim à
BR-I0i. As cidades unidas pela BR-280 durante este perío
do passaram por uma verdadeira explosão de crescimento,
a começar pelo porto de São Francisco do Sul, passando
pela progressistaGuaramirim e pelo gigantismo de Jaraguá
do Sul, servindo para alavancar as plantações de Corupá
e o pólo moveleiro de São Bento do Sul e Rio Negrinho e

estendendo seus tentáculos em direção aMafra e ao oeste

doEstado.
'

Como não poderia deixat de acontecer, a rodovia se tor

nou muito acanhada para todo este progresso e tomou-se

cada vez mais saturada, pois, além disto, ainda serve de li
gação comMassaranduba e é via de escoamento de cargas
de Blumenau. Para todos que' sonham com sua duplicação
mais do que necessária, conhecer as conclusões do EIA
.RIMA desta obra é simplesmente uma ducha de água fria.

Será um verdadeiro trabalho de Hércules afastar do ca

minho todas às pedras que impedem sua duplicação. O
que nos cabe, no entanto, é acreditar e lutar por esta obra

-

fundamental. .

LOURIVAL KARSTEN, ADMiNiSTRADOR

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 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 ° Baependio CEP 89256-500.° CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

o CORREIO DO POVO
do informações mentirosas a seu

respeito acusando-a da apropriação
indevida de valores. A trabalhado
ra pediu que uma amiga telefonasse

para a reclamada se fazendo passar
por funcionária de outra empresa.
A ligação foi gravada e apresentada
como prova no processo.

Além de argumentar a ilicitude
da prova, a ré alegou que as infor

mações não foram autorizadas pela
empresa e que a autora não provou
que esteve desempregada.

A funcionária que atendeu ao te
. lefonema foi intimada pela autora

para testemunhar no processo. Eh
trabalha na empresa há três anos e

em audiência confirmou ter aten
dido a ligação. Também admitiu o

diálogo transcrito na petição inicial
e disse que respondeu às perguntas
baseada em comentários de colegas.

-

.

Em sua decisão, o juiz descon
siderou o valor da gravação por ter
sido feita sem a anuência da outra

parte. Além disso, o magistrado ba
seou-se no depoimento da própria
autora que admitiu ter se apropria
do indevidamente de valores de ou

tra empresa, em emprego anterior, já
tendo restituído tudo o que foi reti
rado. A autora recorreu da decisão e

o processo será agora apreciada pelo
tribunal.

Diretor: Nelson Luiz Pereira
Editora: Patrícia Moraes

• Fones: (41) 3311.1919·2106.1919
• Fax: 3216.3258
• Plantão Redação: 8835.1811
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• Circulação: 3311.1919 • 8841,.9190
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• 9902.1380 • 9191.3129)
circulacao@ocorreiodopovo.com.br
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• sidinei@ocorreiodopovo_com.br
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JANAíNA ELlASi
CHIARADIA,
!!'\!TEGRANTE DO
INSTITUTO CASSUL!
ri:: PROFESSORA
UN!VERSITÁR!A.

O juiz da Vara do Trabalho de de
terminada comarca, julgou improce
dente a ação interposta em julho do

apo passado .por uma ex-funcionária
que exigia da empresa o pagamento
de danos morais e materiais por pres
tar falsas referências profissionais.

Na petição inicial a autora alegou
que não conseguia mais emprego

. porque a reclamada estava prestan-
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Prefeito de Massaranduba Fernando
Reinke (PSDB) trata de garantir a go
vernabilidade. Almir Trevisan (DEM),

" Herói do quê? ex-v.ereador que disput�u a P�e!eitura.
• apalado pelo ex-prefeito Davlo leu

Morrerem três amigos." (DEM) contra o tucano é o novo dire-

DANRLEI GOLEIRO DO BRASIL
'

to� geral �a Câmara de.Vereadores.
, Remke, ate 2008, era o vice de Leu e

DE PELOTAS, citado como herói de quem se afastou porque o Demo-
p�r socorrer s�b�eviventes em crato não' cumpriu acordo feito em'
ncldente com ônibus do clube.

2004 para apoiar chapa majoritária
encabeçada pelos tucanos.

FALA Aí!

" Meu inglês
.

é muito froco."
GERSON JANUÁRIO DE ALMEIDA,

D'E 40 ANOS, sósia de Barack
Obama, que vai estudar poro fazer um

. comercial na Coréia do Sul.

"Serro é

importante
candidato
poro 2010."

GERALDO ALCKMIN (PSDB),
adversário do governador José

Serra- (PSDB) nas eleições de 2008
e agora secretário de Estado,do

Desenvolvimento.

Bate-boca ambiental
Ainda abalada com 'a tragédia causada pelas cheias, Santa Catarina con

vive agora com uma polêmica proposta assinada pelo governador luiz
Henrique da Silveira (PMDB). de mudanças da legislação,ambiental, uni
ficando todas as leis que tratam do assunto em um código ambiental. Mas
alguns ambientalistas criticam pontos do projeto. A secretória executiva
do Comitê de Bacias do Rio Itajaí, Beate Frank, cita exemplo negativo: a re

dução de 30 para 10 metros da distância mínima de mata ciliar para r.ios com
largura inferior ou igualo 10 metros. "A melhor formo de explicar o impacto
são as imagens da catástrofe ocorrida em novembro", diz ela. O presidente' da
Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina, Carlos leomar Kreuz, discorda.
lembra que a discussão do código ambiental é anterior ao fenômeno. "Santa
Catarina tem 41% de eebertum com mata nativa. Oual é o Estado no Brasil,
além dos amazônicos, com essa situação? O que aconteceu é uma conseqüên
cia dos fenômenos climáticos globais", sustenta Kreuz. O projeto já tem 300
emendas com dez audiências públicas realizadas pela Assembléia legislativa
a quem caberá aprovar ou rejeitar o código.

.

CÂMARAS1 CÂMARAS2
,O DEM de Massaranduba elegeu três -

vereadores e o PSDB dois. Os outros

quatros representam o PMDB e PP. Em
Jaraguá, acordo firmado quando da
eleição de Jean leutprecht (PC do B)
para a presidência da Câmara, ,evi
tando a disputa pelo cargo, garante a

cadeira de diretor geral para o PMDB.
Mas o partido não se entende quanto
ao nome a ser indicado. Entre os que
querem o cargo está o ex-vereador Pe
dro Garcia.

DAS SOBRAS
Em dezembro a então presidente da Câmara de
Vereadores, Maristela Menell, (PT do B), anun
ciou a destinação de RS 1,8 milhão de sobras
do orçamento do legislativo para a reconstru

ção de casas atingidas pelas chuvas de novem

bro. Como a Câmara não pode, legalmente, dar
destino ao dinheiro que vem da Prefeitura, isso
exige alguns procedimentos legais: l-devolver
o dinheiro; 2- projeto da Prefeitura recebendo a'
devolução e 3- Projeto da Prefeitura com apro
vação do Câmara aceitando a destinação ou

dorido outro rumo 00 dinheiro. Isso foi feito?

o CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA. 21 DE JANEIRO DE 2009

MUDANÇAS �i>
A reestruturação ad_ministrativa do Câmara de Vereadores deJaro
guá como um todo está;;Ra pauto d(Í�eso Diretora. Cam uma ��
definição de corgo� do 'estruturo permanente e de ossessori{ls��e
partidos, q�e posso inevitovelm�te por rodados de negocioçº�s
entre os bancados representados em plenário e nos comis�9l!s
técnicos permanentes do 'Legislativo. ,Modernizar com produtivi
dgde é o polavra,1de ordem. Até porque não mais se justificam
émpregos1He favor com'ªifiheiro público..

<:'1-

O PERSEG,UIDO 1
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Reforma em votação amanhã
Texto não inclui impacto financeiro.no orçamento de 2009

A Câmara vota nesta quin
ta-feira, eni reunião marcada
para as 17 horas no auditório
da Unerj, o projeto de reforma
administrativa proposto pela
prefeita Cecília Konell (DEM),
já contendo alterações suge
ridas pelo Legislativo em re

lação ao documento original.
Segundo o presidente. Jean

·

Leutprecht (PC do B), sem os

valores do impacto financeiro
que o projeto poderia causar

num primeiro- 'momento, já
que, com a redução de cargos
automaticamente fica reduzi
daa folha de encargos e salá
rios. Mesmo assim, ofício foi
enviado ao Executivo com a

solicitação. "Se vai propiciar·

economia, não afeta o orça
mento. Ao contrário, então
sim se exigiria o montante -de
custos a mais", disse o verea

dor A proposta deve receber
ajustes técnicos em emenda
coletiva que possa 'clarear'
a nomenclatura de cargos e

funções que se,rão desempe-

CARGOS

nhados pelo segundo escalão
do Executivo atrelado à admi
nistração direta que inclui as
dez secretarias, procuradoria,
controladoria-geral e os gabi
netes do prefeito e vice- pre
feito. No total, são 174 cargos
de provimento comissionado

(cargos em comissão) contra
os 427 existentes no governo
do ex-prefeito Moacir Bertol-
di (PMDB).

.

Num primeiro momento a

prefeita Cecília Kone11 (bEM)
anunciou provável economia
de R$ 600 mil/mês com a re

dução de cargos comissiona
dos. Mas a estimativa pode ser
menor e até insignificante" em
abril ou maio, quando a pre
feita encaminhará à Câmara
um segundo projeto de refor
ma administrativa, definindo
a estrutura das "entidades da
administração indireta e au

tarquias: Codejas, Samae, Is
sem e das três fundações.

CELSO MACHADO • Leutprecht.mantém votação da reforma administrativa para amanhã na Unerj

SALÁRIOS PRIMEIRO ESCALÃO CARGOS
• Secretérios, chefe de gabinete,
procurador-gerol, .>

control{ldor-geral 13 RS 9.470,38
. ... . .... . .. .. jfixa�o p�r ��tr� I�I)

26
.. . �S.5:���,00

46 RS 3.800,00
.. " - .

. 4� . �$ 2�?���O� .,
.

• .�ssessores ,
5. " . .. R� 3���0,0º ..

• Oficial de Gabinete 2 ,�$),�º9.!ºO
; AdmiÍlistrador'deCeriÜo
de Educação Infantil 30 RS 2.700,00

� Chefias (sem definiçÜo) R$1.800;()(i

• Gabinete do prefeito' 11
� ���inet� do yic��pr.�fe.ito.. .., . .

1
• Pr��urºd�ri��geJaL . . .

7

� ��cr�t�ria �� M�ini�tra..ç�� 1 °
.

• Secretario do Fazenda 5
.; Seúe'úúio de türismo, Cültura e. Esporte" 7

.� s.�cr.�ta.ri�.ME�ü�açéi() .•••.• ,".................................. 45
• Secretario do Saúde 29

.�•• �e.�r.�ta.ri��de.Q�r:a�e.'�r���is.�� .,
.... "....................... . •.••�......... 14

• Secretaria do Desenvolvimenlo Social, Família e Habitação 11
� $�(:I'�ja.i�� �a. iij��stil�Ie.'Çorii.ér�io· .� .. :t

. �.. �ec.�eta.ri�.. Ex�ra�rd.in��i�.d.�.��c���truç��.�.. d.º.O'eS:'.R��al ..... 12
• Secretaria dO,Planêjamento 3

F�No.AÇºE� *

Esportes,
Cultura e

Meio Ambiente

AUTARQUIAS *

·······Codejiiii,···
Issem e

Samae

* Cargos o definir.

Corupá cria
secretarias
CORUPÁ'

Até março a Câmara de Ve
readores de Corupá deve rece

ber projeto de reformáadmínis
trativa proposto pelo prefeito
Luiz Carlos Tamaniní (PMOB).
A proposta prevê a criação de
duas novas secretarias. -A de
Turismo, desmembrada da

pasta .de Planejamento e De
senvolvímento Econômico e a

de Assistência Social, Trabalho
e Habitação, que se origina na

atual secretaria de Saúde e Bem
Estar Social. As demais, segun
do o secretário de Administra
ção e Finanças, Sandro ql�tz,
serão mantidas: além da'pasta
que ele comanda perrriãne-

.-- cem as de Educação, Esporte
e Lazer, Saúde, Planejamento
e Desenvolvimento Econô
mico e de Agricultura e Meio
Ambiente. Mas as mudanças
também mexem em cargos
comissionados.

O projeto prevê o aprovei-
..

tamento de até 50% do quadro
de servidores efetivos para os

cerca de 30 ou 35 cargos que
serãomantidos contra os atuais
45, distribuídos entre diretores,
chefes de divisão, coordena-

.

dores de área, coordénadores
gerais e assessorias. dclcontrole
interno: com salários que vão
de R$ 2.500 a R$ 1.300.

Segundo Glatz, no caso de
controladorias internas com

saÍário de R$ 1.500áser revis
to se compátaâó à responsa
bilidade que 'õ"G?I'g() exige na
físcalização ãiáHailas. ,contas
da- Pr�feitúra. ·'�W:�<f.,1iªt rP-f(.u
de obrà dfsp0ru�erêg_ÍIl esta'

,....
-�

"_ '-.. '-" ':)' "

remuneraçao PlHa�@:k·cargo·.,
observa o secretárIo; ãe's�àf_:'
tarido a.charice de se concluir
a proposta aiIí€).a em fevereiro
conlo.era..'pretêlididq ..

; .' .;1]-
-

'

... �i -_
�, ; ,.', .,:'Jt

'

if'

G\AEM'
,-

\NG

.
.....•.. .-''; _ .. "." , •• : ,',., "_,,.� • .,� .. ,."..,.:,_oC.'.: .. �•••••",.,,. ..•
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EMPREGO

Crise rondo os empresas do Vale
Mas, segundo o sindicato dos metalúrgicos, demissões anormais não começaram
JARAGUÁ DO SUL

A crise internacional pare
ce ter afetado de vez o Brasil. É
que a geração de empregos com
carteira assinada teve queda ex
pressiva em dezembro passado,
conforme o Ministério do Tra
balho. O registro já vem sendo
considerado o pior desde 1992.
Ao todo, o país perdeu 654.946

postos no últimomês, emsuma,
a retração está condicionada à
indústria da transformação.

Contrariando esta condição,
no Vale do Itapocu, foi apenas
a ansiedade que aumentou. Se

gundo Sílvíno Volz, secretário
de Finanças do Sindicato dos
Trabalhadores Metalúrgicos
de Jaraguá do Sul e Região, as

demissões ainda não atingiram
níveis de anormalidade: '�s fá
bricas começaram a romper os
contratos de aposentados, mas
isso é comum nessa época do
ano", explicou.

Porém, a instabilidade eco

nômica ligou o sinal de atenção
.

do setor. Algumas metalúrgicas
da cidade procuraram a entida
de para negociar férias adicio
nais aos operários; Outras pe
diram a redução da jornada de

trabalho e, como conseqüência,
também dos salários pagos aos

funcionários.
Por causa da turbulência do

mercado financeiro, de acordo
com Volz, o nível de contrata

ções em 2009 deve desacelerar.
Para complicar a situação, o

primeiro semestre de cada ano

costuma ser menos produtivo
devido às férias coletivas e ao

feriado de Carnaval. Quanto às

possíveis demissões, ele acredi-
ta que ocorram somente com o

intuito de filtrar a pasta de Re
cursos Humanos das fábricas.

Na opinião de Célio Bayer,
presidente do sindicato patronal
metalúrgico, o risco de dispensas
em massa permanece descarta
do, pelo menos, por enquanto.
"Os trabalhos estavam normais
até dezembro porque havia pe
didos remanescentes de agosto e

setembro", explica. Porém, ago
ra, com a instabilidade econômi
ca a alternativa escolhida pelos
empresários é ampliar as férias
dos operários para desacelerar a
produção e dar tempo para o au

mento da demanda.

KELLY ERDMANN Para sindicalistas, dispensas no setor são a última alternativa usada mesmo com instabilidade econômica
,

Confecções ficam atentas e

devem deixar de contratar
JARAGUÁ DO SUL

Quadros de funcionários
estáveis. Esta é a condição das
confecções da microrregião.
Se até agora a crise mundial
não afetou as empresas sufi
cientemente para que elas de
mitam um número acentuado
de operários, a instabilidade
do mercado foi bastante para
frear as contratações. E em

comparação com 2007, o ano

passado já registrou uma re

dução de 1.241 vagas.
Conforme Vicente Donini,

diretor secretário da Fiesc (Fe
deração das Indústrias do Es
tado de Santa Catarina), o mo
mento exige moderação, mas

não pessimismo. "O cenário
atual pode se tornar uma opor
tunidade, só precisamos agir e
nos reinventar para garantir
sustentabilidade", sugere.
A economia menos vulne-

rável Brasil, segundo ele,

evita a ocorrência de colap
sos no território nacional. No
entanto, ele é enfático ao afir-

.

mar: não há como sermos uma .

ilha de prosperidade, tudo
afeta o país de forma positiva
ou negativa. Nesse sentido,
Donini lembra ainda que bas
ta os consumidores aderirem .

ao freio nas aquisições para
prejudicar as fábricas.

Por isso, a melhor alternati
va para alavancar a produção
é Investír no mercado interno,
porém, sem esquecer das ex

portações. Apesar de as ven

das ao exterior estarem preju
dicadas pela grande oferta de

produtos não consumidos por
uma população sem crédito,
existe a vantagem trazida pela
alta cotação do dólar. Esta am

plia os lucros de quem resolve
enfrentar a inconstância. vi
venciada, principalmente, nos
Estados Unidos e na Europa.Indústrias têxteis devem manter quadro de funcionários, diz Donini, que completa dizendo que é boro de inovar
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MAU TEMPO
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Chuva causa mais estmgos na região
Defesa Civil registrou 50 ocorrências de alagamentos e deslizamentos de terra
JARAGUÁ DO SUL durante toda a noite de segunda-

Pelo menos 50 ocorrências {eira: A estrada Pedra de Amolar
relacionadas à chuva foram re- (em frente à Prainha da ama),
gistradas pela Defesa Civil de onde ocorreu .0 deslizamento,
[araguá do Sul na noite de se- ficou interditada até às 23h, mas
gunda-feira. Os bairros Estrada ontem o trânsito já estava norma
Nova,_ Vila Lenzi, Iaraguá Es- lizado. A chuva também danifi
querdo, Água Verde,' Três Rios

.

cou duas pontes nos Bairros Vila
do Sul e a localidade de Ana Izabel e Rio Paulo. Em Cuaramí
Paula (Tifa Martins) e Lotea- rim, três casas fanúlias tiveram
menta Hanemann (Barra do Rio que abandonar suas casas na

Cerro) estão entre os atingidos Vila Amizade, devido ao risco de
por alagamentos e deslízamen- deslizamento.
tos de terra:

Quatro casas foram interdita- PREVISÃO DO TEMPO
dás nos bairros Três Rios do Sul, Conforme previsão da Epagri/
Iaraguá Esquerdo, Tifa Martins Círam, a forte chuva que caiu on
(Loteamento Fírenze) e Rio Mo-

-

tem na região foi provocada pelo
lha. As fanúlias foram encami-

-

deslocamento de uma frente fria
nhadas para casa de parentes. pelo Estado. Mas, de acordo com
De acordo com o coordenador da a meteorologista Marilene de
Defesa Civil, Maicon da Costa, o Lima, não devem ocorrer chu
excesso de chuvas e a tubulação vas de maior intensidade nos

obstruída com o barro que des- próximos dias. Hoje e amanhã,
lizou na enchente de novembro o tempo fica .estável e sem chu
estão entre os principais causa-' vas, e a sexta-feira deve ser nu

dores dos alagamentos. blada. Para o fim-de-semana e a

EmCorupá, um desiizamento próxima segunda-feira existe a

de terra no Bairro Pedra de Amo- possibilidade de ocorrer panca
lar provocou a queda de dois das de chuva isoladas.
postes de iluminação e deixou
a localidade sem energia elétrica DAIANEZANGHEUNI ' No Estrado Novo, barranco ameaço o coso onde Lúcio mor� com o família

Prévisão é de que recuperação do trecho seja concluído dentro de 35 dias

Deinfra monitoro trecho da
SC-416·danificado pela chuva
JARAGUÁ DO SUL/POMERODE derrubando placas de alerta.

O Deinfra (Departamento Nos últimos dias, o mau

Estadual de Infra-Estrutura) tempo voltou a causar estra
está monitorando o trecho da gos na rodovia. Neste fim-de
SC-416 no limite entre [ara- semana, pedras e solo des
guá do Sul e Pomerode, que

/"

lizaram, tornando perigosa
foi danificado pela enxurrada a passagem de veículos no

de novembro. Para evítar que trecho interditado pelo Dein
os motoristas desrespeitem os fra, onde estão sendo realiza
bloqueios no local e se expo- das as obras de recuperação.
nham aos perigos no trecho, Conforme Magno, a equipe
o órgão não descarta a possi- está trabalhando na desobs-

.

bilidade de pedir à Polícia Ro- trução da tubulação para, em
doviária Estadual o reforço na seguida, iniciar o retaluda
fiscalização.

.

menta, ou seja, o trabalho de
Porém, o superíntenden- contenção para evitar que 'a

te do Deinfra em Blumenau, pista seja atingida por novos

Magno Vinícius de Andrade, deslizamentos.
destacou que até o momento A previsão do órgão é de
não está prevista nenhuma que o trabalho de. recupera
operação nesse sentido. Na ção da rodovia seja finalizado
semana passada, O Correio do dentro de 35 dias. Entre as

g Povo flagrou motoristas trafe- ações a serem realizadas estão

� gando em meio a pontos onde a substituição de tubulações,
� a pista cedeu ou foi prejudi- reconstrução de bueiros e de
cada por barreiras, inclusive parte da pista danificada.

Recursos para
infra-estrutura
FLORIANÓPOLIS
o secretário de Desenvolvi

mento Regional, Lío Tironi, e

o gerente de infra-estrutura da
.

SDR de Jaraguá do Sul,Wolney
Buzzi, participaram ontem de
uma reunião com o presidente
do Deinfra (Departamento Es
tadual de Infra-Estrutura), Ro
mualdo França, em Florianó

polis. O objetivo do encontro

foi discutir planos de trabalho
na ordem de R$ 146 milhões

. para a execução de obras de
prevenção e serviços emergen
ciais nos locais castigados pe
las chuvas.

Conforme Tironí, a reunião
teve o objetivo de informar so
bre os procedimentos necessá
rios para a liberação da verba,
que tramita no Ministério da

Integração Nacional. O secretá
rio afirmou que o Deinfra deve
informar sobre omontante libe
rado para cada região somente
no fim-de-semana.
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Temporários
têm escolhas

Acontece na proxima
semana, no Cefet, (Centro

_

Federal de Educação Tecno

lógica), de Jaraguá do Sul,
a escolha de vagas para os

professores Admitidos em

Caráter Temporário (ACTs),
que atuarão nas 32 escolas
da rede estadual dos mu

nicípios de .Iaraguá do Sul,
Massaranduba, Schroeder,
Corupá e Guaramirim.

Q número total de vagas
disponíveis será divulgado
na próxima sexta - feira, já
que depende da finalização
das matrículas, da formação
das turmas e da distribui
ção do número de aulas aos

professores efetivos. No ano

passado, foram 420 contrata

ções. Confira abaixo as da
tas e horários da escolha de

vagas em cada disciplina.
O Cefet fica naAvenida Ge

túlio Vargas, 830, no Centro.

Dia 26/1
(Somente para Cejas e Naes)
••••••••••••••••••••••••••• o •••••• o ••••••••

• 8h30_- Artes
• 8h40 - Biologia
• 8h50 - Alosofia (Ensino Médio)
• 9h - Física (Ensino Médio)
• 9hl O - Geogrnfia
• 9h20 - Espanhol
• 9h30 -Inglês
• 9h40 - Português (5° a 8° série)
• 9h50 - Ungua Portugueso e Literaturn
(Ensino Médio)

_

• 1 Oh - Matemática (5D a 8° série)
• 1Ohl O - Matemática (Ensino Médio)
• 10h20 - Química

Dia 26/1
....... _ ....

• 13h30 -1° a 4° série
• 15h-Artes
• 16h - Ciências
• 17h - Educação Física

Dia 27/1�
• 8h30 - Ensino Religioso
• 9h30 - 6eogrnfia (Ensino Fundamental) -

• 1 Oh - Geografia (Ensino Médio)
• 1Oh30 - História (Ensino Fundamental)
• 11 h - História (Ensino Médio)
• 13h30 -Inglês (Ensino Fundamental)
• 14h -Inglês (Ensino Médio)
•_14h30 - Ungua Portuguesa
(Ensino Fundamental)

• 15h - Língua Portuguesa e Liternturn
• 16h - MaIetnátiOO (Ensino Fundamei1lDl)
• 16h30 - Matemática (Ensino Médio)

Dia 28/1
• 8h30-'Biologia
• 9h - Alosofia
• 9h30 - Física
• 1Oh30 - Química
• 11 h - Sociologia
• 13h30 - Magistério
• 14h30 - Profissionalizante

SALA DE AULA

o CORREIO DO POVOOQUARTMEIRA. 21 DE JANEIRO DE 2009

Educaçõo sofre alterações
Harildo Konell tem como meta ampliar o ensino infantil
SCHROEDER

o novo secretário da edu-

cação de Schroeder, Harildo
- Konell, ainda não foi oficia
lizado, mas o prefeito Felipe
Voigt já deu total àutonomia.
"Fiz a mudança para oxigenar
o setor, e o Harildo já foi se
cretário da Educação em outra

gestão". Pela modificação de

Voigt, Mirian Kreutzfeldt Vo
gel sai da Educação e assume

a diretoria de uma escola, Ha
rildo vira secretário da pasta
e deixa a Secretaria de Agri
cultura, que ainda não tem

comando.
-

"Na Agrícultura houve um
crescimento muito grande
com a implantação de pro-

-

jetos, mas para a Educação
quero valorizar o caminho e

o trabalho do nosso pessoal",
resume Harildo. As priorida
des do secretário englobam a

valorização de professores e a

ampliação do ensino infantil.
"Hoje temos uma defasagem
de 100 vagas para crianças
com até cinco anos, é neces

sário ampliar e até criar ou
tro centro, mas isto deve ser

gradativo", afirma.
Harildo destaca que Schro

eder conta com uma unidade
do Senai e à conquista foi
possível pela parceria com

a iniciativa privada. "Foi
um salto muito grande para
a cidade, quero trabalhar no
sentido de valorizar a dispo-

_

sição dos cursos técnicos",

Harildo Konell em frente à antiga Prefeitura e, aõ lado, a construção da nova: transição será em abril

garante. Reforçar as ativida
des esportivas e viabilizar os
eventos culturais são propos
tas simultâneas ao trabalho

que será desenvolvida pela
Secretaria da Educação. "O
aluno encontra estímulo nas

atividades paralelas, é um

trabalho em conjunto".
Sobre a equipe administra

tiva, Harildo afirma que está

mapeando alguns nomes, "mas
a preferência será do pessoal
que já está conosco". Secretá
rio da_Educação na gestão de
2001/2004, Harildo Konell é

pedagogo com pós-graduação
em gestão escolar. "Tenho uma
pequena caminhada, e o tra

balho pela frente será longo,
sempre perseguindo o ensino
de qualidade", sintetiza.

LUCIANA DE AGUIAR

ProJovem oferece formação técnico
Jovens e adultos que tiverem boa freqüência podem receber auxílio de R$100

BARRA VELHA

Cerca de 400 jovens e adultos
devem retornar aos estudos em

Barra Velha. Esta é a expectativa
da Secretaria de Educação da ci
dade para o Programa ProJovem
Urbano, realizado em parceria
com os _governos Estadual e Fe
deral. ''E uma grande oportuni
dade, e o diferencial é a forma
ção técnica em nível de 8a série e

g específico para a região", destaca
� a secretária da Educação adjun
� ta, aléria Alcione Bernardon. A
novidade do programa, que tam-

bém acontece em Araquari, é a

gratificação ãe R$ lQO aos alunos
_

que tiveram freqüência de 75%
oumais nas aulas,

_

Em Barra Velha os cursos ofe
recidos são de Telemarketing, na
escola municipal Professora An
tônia Casino de Freitas, no Bairro
São Cristóvão; e Agente de De
senvolvimento Turístico, na es

cola Manoel Antônio de Freitas,
em Itajuba. "São nesses bairros
que surgiu a necessidade de in

formação, segundo pesquisa do
IBGE t�-'ta em" 2006", informa

Valéria.
As inscrições terminam no

dia 5 de fevereiro e devem ser

feitas pelo portal www.projo
_ vem.gov.br. "Para quem não ti
ver acesso à Internet, .agentes da
Prefeitura percorreram a cidade
para angariar os alunos ou po
dem fazer aqui, na Secretaria de

Educação", explica a secretária.
O curso tem duração de 18 me

ses. Para participar o candidato
deve ter entre 18 e 29 anos, saber
ler e escrever e não ter concluído
o ensino fundamental.
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DAELCO .

COMÉRCIO E SERViÇOS LTDA

Parabeniza a ZanoHi Plásticos pelos 20 anos de vida!
Alegria participarmos desta caminhada por quase "16 Anos"!

A Competência, a lealdade e a honestidade nos dão
a certeza de que estaremos juntos por muito tempo!

Há 20 anos uma ,empresa se formava com

administração competente e com produtos
de qualidade inquestionável!

Nós da Catarina Embalagéns parabenizamos
à toda a Família Zannoti Plásticos

por tão honrosa datal .

®

catarina

Fone/Fax: (47) 3370-8299
catarina@catarinaembalagens.com.br .

www.catarinaembalagens.com.br
EQUIPE DAELCO!

Rua João Januário Ayroso,300
Bairro Jaraguá Esquerdo

.

PLásticos Zanotti· 20 anos de história e· sucesso
APlásticosZanotti iniciou

suas atividades' em janeiro de
1989 para atuar no ramo da
indústria de transformação
de plásticos.' Sediada em

Jaraguá do Sul, inicialmente a

empresa prestava serviços de

terceírízação com apenas
duas máquinas Injetoras, No

- ano seguinte, transferiu as

instalações para omunicípio

deMassaranduba.

Hoje, suas instalações
compreendem uma área dé
160 mil metros quadrados,
com mais de 17 mil metros

quadrados construídos, tendo
como principal atividad� a

terceirização em injeção de

termoplásticos. Também atua

nas linhas de injeção de
termofixos, compressão e

transferência de .termQfi
xos, ferramentaria, estamparia
e linhas de montagem de

componentes diversos.- .

Em constante evolução, a

empresa tem seu foco voltado

para a melhoria cJ.e· su8:�_
atividades, buscando sempre
preços competitivos e quali
dade assegurada para satisfa
zerplenamente seus clientes.

blstalúl,; "ies, emMassaronduba, contam comáreade160milmetrosquachu.dos
. .

.

Alguns dos produtos fabricados
.. ,�
..•� ..

�.

�11�

Divulgação/Plásticos Zanotli

Empresa está equipada commais de f!0injetoras de última geração

Presentes nos mercados
nacional e internacional
A empresa atua em todo

mercado nacional e interna

cional, priorizando sempre
pelo atendimento de excelên
cia. Assim, ao longo de sua

trajetória, adquiriu credibili
dade e respeito junto aos

mais exigentes clientes como
WEG, Elster Medidores,
Irmãos Fischer, Schulz,
Elásticos Zanotti e Kavo do
Brasil, entre outros.

Para garantir a qualidade
dos produtos e serviços
prestados, a Plásticos Zanottí
investe pesado em tecnologia
e em capacitação pessoal.
Alémda constante aquisição

de equipamentos de
última geração, há um

intenso investimento em

treinamentos, cursos de

aperfeiçoamento e progra
mas que visam o crescimento
não somente do sistema
como também das pessoas,
visando sempre a total

satisfação do cliente.
A conquista do certificado,

da qualidade ISO 9001:2000,
em dezembro de 2004, vem
demonstrar o comprometi
menta da alta direção e o

empenho de todos os funcio
nários em melhorar constan
temente os processos.

Coriheça mais sobre a Plásticos Zanotti em nosso'

endereço na. ínternet wwwiplasticoszagottí.com. E-mail
administração@plastiGoszanotti.GoIl1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------.VARIEDADES o CORREIO DO POVOHQUARTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2009

;

DANDE
OBRAS EM

JARAGUÁ DO SUL
o jornal o Correio do Povo

de janeiro de 1952 trazia em al
gumas edições matérias relatan
do as obras que aconteciam na

cidade. As obras de calçamen
to das principais ruas hàviam
sido autorizadas pelo prefeito,
Arthur Müller, começando no

dia 3 de janeiro e se estenderam

por algum tempo.
A Rua Getúlio Vargas abri

gavauma agência dosCorreios,
a Estação Ferroviária e tinha
um grande tráfego de trânsito,
o que fez ela ser a única rua

alargada. A Getúlio nessa épo
ca, terminava no atual Museu
da Weg e foi completamente

aberta, até onde hoje está o su

permercado Angeloni.
As ruas Presidente Epitá

cio Pessoa e Marechal Floria
no Peixoto também. passaram
pelo processo de calçamento.
A Coronel Procópio Gomes
de Oliveira foi calçada até as

proximidades da escola de
Idiomas CCAA, pois esta rua

ainda não se encontrava com

a Reinaldo Rau. A Marechal
Deodoro da Fonseca recebeu- o

calçamento até o colégio São
Luís, onde era o final da rua.

Anos mais tarde essas ruas fo
ram desobstruídas e o proces
so de calçamento continuou.

DESVENDADO
A fotografia da última edição se referia aExpo 100, uma exposi

ção industrial e comercial que aconteceu no Centenário de Jaraguá
em 1976, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nas proximidades
do atual Tabelionato Áurea Muller Grubba. Agrade-cimentos aos

leitores Waldemar Reeck, Waldemar Deretti, Rosangela Cardozo
Vicente, Sr. Zanon que reconheceram a foto. A leitora, Julieta Am
brosi Pedri declarou que fez uma exposição de trabalhos manuais
de crochê. Almir Aldrovandi trouxe uma informação curiosa: uma
empresa de fotografia da cidade instalou uma câmera que filmava
as pessoas na feira e a imagem era transmitida para um telão. As

pessoas se assustavam na primeira vez, mas depois continuavam
passando para se verem na tela. O leitor, Wally Hornburg afirma

que a empresa HC expôs portas de madeiras. Harlei Zocatelli in
formou que a Miss Santa Catarina, Ingrid Budag (de Blumenau),
compareceu para prestigiar a feira.

• Primeira apresentação da Esquadrilha
da Fumaça (14 de maio)

• Nasce 9 eitPizAngelcrV,'ieirG(�câe março)
, A\· ..

.

,

Principais
ruas da
cidade

durante as

obras em
1952

VOCÊ SABIA?
A Rua Expedicionário JDão Zapella foi

assim denominada pela Lei n." 05 de 1948.

João Zapella nasceu em 1921, era natural
. de Jaraguá do Sul e foi soldado. Ele parti
cipou de várias operações de guerra, como

ataques a Monte Castelo. Em 22 de setem

bro de 1944 embarcou para a Itália para lu-

taro No dia 14 de abril de 1945 foi atingido
por uma metralhadora alemã, e faleceu no

campo de batalha. Seu corpo foi cremado
e trazido para o Brasil, e suas cinzas- estão
no Mausoléu do Monumento Nacional dos
Mortos da SegundaGuerraMundial, no Rio
de Janeiro.
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓUl($O

o fim de uma era trágica
o presidente dos EUA, Barack Obama pro

põe um enorrrie pacote de gastos e redução de
impostos, de modo a estimular a ecenomía de
seu país. Por outro lado, a oposição republica
na teme que tal iniciativa abra caminho para
uma nova era de gastos públicos descontrola
dos. Tal discurso resulta irônico para um go
verno que transformou a liberdade irrestrita
do mercado, apesar dos riscos, numa fórmula
única. A reunião do grupo dos 20, que aconte
ceu em novembro de 2008, e reuniu os países
industrializados com os emergentes que pro
curam um lugar ao sol, nem sequer cogitou
na agenda de reunião, por parte do governo
Bush, a alternativa da aplicação de políticas
públicas utilizando a máquina do Estado.

Só a pressão de Obama parece ter influen
ciado para que o resgate passe parcialmente
pelos setores de classe média que ficaram pri
sioneiros do descomunal desastre. O sucessor

de Bush, que assumiu a presidência alavan
cada pela crise, evidenciada pela impotência
dos altos setores conservadores para deter-lo,
força uma mudança de rumo que seguramen
te abandonará o caminho que converteu os

Estados Unidos na vitrine de uma tragicomé
dia econômica.

JorgeWalker Bush deixa a presidência com
uma descomunal dívida interna e um déficit
fiscal de mais de dez bilhões de dólares. Se
gundo os dados do Escritório de Censo de
População, durante a gestão do goV'erno repu
blicano, o número de norte-americanos que
vivem na pobreza, cresceu 28% entre 2000 e

2006. O informe do Ministério de Agricultu
ra sobre a segurança alimentar, registra que
.mais de 35 milhões de pessoas sobre o total
da população que habita os Estados Unidos
(300 inilhões) sofrem fome crônica. Desse to
tal, 12,6 milhões são crianças, ou seja, 20% da
população infantil norte-americana. Segundo
Os dados da Central Obreira AFL-CIO, os in
gressos reais de.um trabalhador foram mais
baixos em 2005 do que em 1973. Os salários
reais cresceram ·9% desde 1979, enquanto a

produtividade durante esse período cresceu

67%. Desse modo, em 2006 existiam cinco
milhões de pobres a mais do que em 2000,
início do governo Bush. Tal �ifra inclui um
milhão de crianças.

O panorama atual mostra que o ingresso
nacional concentrado nos 20% mais ricos,
chegou a 50,4%, a maior acumulação regis
trada desde 1967. Por outro lado, o 20% mais

pobre dividem o 3,4% dos ingressos. Difícil
de acreditar no país do Mickey?

O Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento - PNUD verificou que o

dinheiro empregado na invasão do Afega
nistão e Iraque seria suficiente para acabar
duas vezes com a fome no mundo. Nem se

quer o Tio Patinhas seria capaz de orques
trar tamanha tragédia humana apenas para
ganhar dinheiro.

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 3
ii;· Sete Vidas (Leg) (191:1,21 "30 -'todos os dias)
• Modagascor 2 (Dtlbl
(13h50, 15h35, 17h20 -Iodos os dias)

JOINVlllE
• Cine CidoQe 1 &��I1i

yj� Crepúsculo (Leg) (21h20 -'Io�os os dias)
\i ��Modogoscar 2 (Dub)
,

(Uh I 0, 16h, 17h45, 19h30-lodosos

• Cine Cidade 2
• BolI Supercão (DuM
(13h40, 15h30,�17h20 -todos'os dl�s)
• Oueime Depois de ler (leg)
(19hl0, 21 h30 -. todos os dias)

Achando
o papai

Donna é�uma mãe solteiro, dona de
um hotel na ilha grega de Kalokairi. A
filha Sophie que vai se casar, e sonha
em encontrar o pai, faz três convites

inesperodos. À ilha chegam três ho
mens que pertenceram ao passado de
Donna, e qualquer um deles pode ser o

pai de Sophie.

A vida com

Madonna
o extraordinário livro de Christopher

Ciccone tem como base os 47 anos que
ele passou ao lado da mulher mais fa
mosa de nossa era, a personalidade
que há décadas intriga. Durante gronde
parte da carreiro da estrela, Christopher
desempenhou um papel importante em

sua vida: foi seu dançarino de apoio, as
sistente pessoal, camareiro, decorador,
diretor artístico e diretor de turnês.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Liu pede poro Flor de Lys não repitir o senha.
Otávio marca um almoço com Lívio. João su

gere que Flor de Lys ofereço uma recompenso
pelo pen drive. O segurança do hospital tento
chantageor Ramiro. Suzete fico aliviado com

a sa ída de Wu de suo caso. Flor de Lys aviso.o
. todos do EI Choporrito que o pen drive possui
um segundo rastreador. Lausonne falo poro
Suyon que acredito que Wu está envolvido no

invasão à coso de Carminda. O segurança do

hospital se aproximo de Júlio e pede poro
folar o sós com elo.

TRÊS IRMÃS
Woldete é algemado no meio do praça. Florinda
avisa a.Alma, Dora, Suzana e Polidoro. Violeta
comemoro com Gennoro e Boby. Alma se soll
dorizo com Woldete. Alcides discute com Vio
leta. Florindo posso um trote poro o funerário
e encomendo um caixão poro Violeta. Paulinho

surge mal humorado no lon house de Dudo.
Alma pergunto o Alcides quanto tempo suo

mõe ainda tem de vida. Suzana converso com

Virgínia. Doro se despede dos crianças antes de
ir poro o tribunal. Sandro diz que não vai 00

julgamento.

CAMINHO DAS íNDIAS
Oposh tento convencer Roj o desistir do ca

samento. Tônio conto o Murilo que Ramiro
está preparando o filho poro substituí-lo no

empresa. Bohuon pergunto o Moyo se elo se

casario com ele. Indiro afirmo poro Rlij que
seus sentimentos por Dudo nõo sõo reais. Ciço
comento com Aído que tem um encontro com

um rapaz. Camilo diz o Julio que está interessa
do em Dario. A família de Monu se preparo poro
o encontro com o família do noivo de Komol.
Murilo encontro Chiara no ruo. Yvone chego e

aceno poro Silvio.
c

CHAMAS DA VIDA
Tomás diz que Ivonete já mentiu muito poro ele.
Ivonete diz que não contou porque ia atrapalhar
o 'plano de Miguel. Ivonete pede desculpo poro
Tomás. Tomás diz que sente muito e vai embora.
Michele diz que quer ficar com Guilherme. Ele
aceita, mas nõo quer que ela fique com ele por
pena. Guilherme diz que ama Michele. Beatriz
diz poro Pedro que Antônio quer transformar o

ferro-velho em um bar. Pedro pergunta com que
dinheiro. Beatriz diZ que pode ajudá-lo o con

seguir um empréstimo no banco.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Felipe ouve os sirenes do polícia. Ele diz que
nõo quer ser preso é pede ajudo poro Simone,
Moriso e Célio. Bené ironizo Magda e Donilo e

dii que não queria atrapalhar o namoro. Donilo

pede poro conversor com Bené. Donilo mondo

Magda deixá-lo em paz. Batista conto o Sandro
tudo sobre Célio. Bionco checo o respiroçõo de
Joõo e aviso que ele está vivo. Dráculo diz que
quer arrancar uma grano de Joõo. Telê mando
Marcelo se afastar e ameaço atirar em Gabrie
la. Valente e Droco medem forças.

(O resumo dos capítulos é de inteiro re?ponso
bilidode dos emissoras).
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2009 Cheqoul
É hora de plonejor sua próxima conquista;
Escolha o seu Fiat JAVEl.

Escolha a sua parcela.
Mille Fire
ENTRADA + 60 Parcelas a partir de

(1)

Palio Fire
ENTRADA + 60 Parcelas a partir de

R$ (2)

Siena Fire
ENTRADA + 60 Parcelas a partirde

R$ (3)

I
nomx2 po

'

,,'
com pintura sólida a partir de, R.$ 21.754,00 à vista sem troco ou com entrada de 50% à visto.+ 60 �arcelosde R$ 313,00fí,X,as nomod

.

alio Fire 2 p 6sico/ com pintura sólida a'partir de R$ 25.007/00 à vista sem troco ou com entrado de 50% à vista + 60�arcefas de'�R$ 363,00 fixas nd1l'od
%
de C.13.-6:'

co. (3) Siena Fire 4 portos, básico, com pintura sólida a portirde R$ 28.917,00 à vista sem troca ou com entrado de 50% à visto + 60 parcelas deR$ 4 J 3,00 fixas namodalidade de C.D.C.

roca.tia proOl';'ÇQp é vàlj�o poro todos os mog�fos disJl<)niveis em estoque, até 31/01/2009 ou enquanto durarem os estoques. Todo � linha FiaI com redu�õo do IPI faro todo� osvelculos

m em esfoque,.ifoxo de 1,76% ao mês, 23,28% ao ano: TC e lâmina boleto 'não inclusos. Sujeito a aprovaçâo de crédito pelo instituição financeiro. Esta premoçõo pode ser revogado sem

aviso prévio. Todas gens são de corqter ilustrativo.

JAVEL Concessionária FIAT. Rua Expedicionário João Zopello, 214 - Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul - SC - www.javel.com.br
- --- __

--_----�------

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



vEícULOS----�-�---

,

CARROS SEM
. ENTRADA

TROCONÁk4
TROCA

MEGA.VENDA
IPVA 1009 PAGO

CONHEÇA AS INSTALACOES DA NOVA FILIAL DA DITRENTO AO
LACO DO RESTAURANTE TIO PATINHAS E CONFIRA A GRANDE

VARIEDADE DE SEMINOVOS QUEA DITRENTO POSSUI.

A HORA É AGORA DE REALIZAR SEU SONHO DE ADQUIRIR UM NOVO
VEICULO E VOCE, JÁ SAI COM O IPVA 2009 PAGO PELA DITRENTO.
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www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045

� Entrada CI�be,�1��\!�9;F�f{fendi

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
Rua Bernardo Dornbusch, 1,�80 - 3275-1055

ASTRA SEDAN Gl i.s 99

BLAZER DLX 2,2 96
VECTRA Gl compl. 00
VECTRA Gl compl. 98
CELTA 4P 04

CELTA 2P 05

CELTA 4P 05

CORSA WIND 4P 02
CORSA S EDAN 16V AR + DH 01
CORSA SEDAN 00
CORSA WIND 4P 01
CORSA WIND 96
CORSA WIND 96
Gal G 4 OPS 4 P 07
Gal G4 2P ar + opcs 06
Gal GIII r.o 16V 4P 04
Gal special 99
POlO SEDAN a 97

PALIO WEEK, HLX 1 ,8 tlex compl. 05
PALIO WEEK, CI1Y 1 ,5 8v compl. 99
PALIO WEEK, ElX 1 ,3 03

PALIO EDX4P 96

UNO MillE tire 04

UNO CS 89

FIESTA 05

KA 97

COURIER 98
ESCORT GlX compl. 97
ESCORTaGNV 96
ESCORT 1 ,6 GNV 95

VERONAct. GNV + RODAS 94

C3 UXTR 07

AUDI A3 2P 98

BMW 32512P 94
SCENIC RT 1 ,6 16V 03

SCENIC Rf2,O COMPLETA 99

CLlO 1,0 compl. - DH 04
TWISTER 05

TEMDS MUITO MAIS OPÇOESl!!
CONSUlTE-NOS

------------------

2005, Ar Condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, CO Player,
Bancos em Couro.

2005, 2 portas prata,
Ar condicionado,
Direção Hid. Vidros e

Travas Elétricas, CO
player.

Ar Condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas
Elétricas, Zero km.

'. 2005, Prata. Ar Condicionado, Direção
J Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Air Bag Duplo, Freios ASS.
Cãmbio Automático.

Automático, 2007, Cinza, Gasolina,
28.440 Km, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica. Vidros, Travas e Espelhos Elét.
Alarme, Desemb. Traseiro, Freios Abs, Air
Bag II, Piloto Aut., Rodas Liga-leve, CD
Player, Disqueteira 6 Cd's e Controle no

Volante, Faróis de Neblina.

2008, amarela.
Partida elétrica,
apenas 250 km.

• 1

2006, Ar Condicionado,
Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos.

Mauro
��� 1Uo "§;e-�

veículos
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PROMOÇÃ.O MOTOS
100% FINANCIADAS

(47) 3273-6600

__j!ua Exp. Antõni9 Carlos Ferrei!!!, ªgq __:l!�ªr_ª�!!Iª: Jara uá do Sul
! � .' .

Financia

Compra
Vende
Troca

................................. _ J

c
-

• CHEVROLET
A20 - Vede-se, 89, 6 cc, álcool. Tr: 3371-
9157.

ASTRA - Vende-se, Sedam, 02, 2.0,
chumbo, compl + GNV, qaltado. Tr: 9101-
8302.

CORSA - Vende-se, Sedan, 01, branco,
AL, TE, DE, AR, IPVApago. Tr: 9607-2022.

assumir mais 52 x de R$ 350,00 fixas. Tr: SAHARA - Vende-se, NX 350, 95. Tr:
9135-8601. 9993-3367.

RANGER - Vende-se, 00, 4x4, dupla,
compl, R$ 30.000,00 + 29x de R$
872,00. Tr: 9654-9763 ou 3370-8279.

• FIAT
FlORI NO - Vende-se, 89, aberta. Tr: 3371-
9157.

CllO - Vende-se, 02, 1.0,4 pts, prata, AR,
AL, TE. R$17.000,00. Tr: 99_44-7861,

PEUGEOT
FIORINO - Vende-se, furgão, 01, GNV, AL"

• PEUGEOT _ vence-se, 206, 08, R$VE, TE, Tr:9993-4636,
22,000,00, Tr: 3371-1403 ou 8414-1898,

UNO - Vende-se, 96, compl. R$
10,000,00, Tr3376-0389,

STRAOA - Vende-se, 00, cabine estendida,
1.5, R$17.500,00, Tr: 9927-8182

GOlF - Vende-se, Generation, 05, vermelho,
AR, TRIO, banco em couro, air bag duplo,
roda 16, R$42,000,00, Tr: 9118-0840,

GOL - Vende-se, 05, 1.0, 4 pts, AR,
quitado, Tr: 91'01-8302,

FUSCA - Vende-se; 69, vermelho, relíquia,
todo reformado, cTr: 9175-3317 ou 9991-
6696,

POlO - Vende-se, 99, único dono, cinza
escuro, emplacado até 10/09, com 90,000'
km originais, R$18,000,00, Tr: 33723922,

• MOTOS
NX 200 - Vende-se, 97, documentação
em dia,Tr: 9953-1446

PEUGEOT - Vende-se, 207, 00, R$
8,000,00 de entrada + assumir prestações
22x de R$ 733,30, Tr: 3273-21 00,

• OUTROS
MERCEDES - Vende-se, Classe A 160, 99,
azul, compl + couro, 70milkm, cambio
manual. R$ 20,000,00, Tr: 9128-81 00,

Devolta
Meninas 5 Estrelas,
Com novas gafãs"a çasa

RAFAELA 18 an....*
INICIANTE

Paola 18 ano.

Sharon ,. ano.

Nicoli ,. ano.
PAULA

CORSA - Vende-se, 96, pneu novo,
injeção eletrônica, Aceita carro de maior
valor, R$ 22,000,00, Tr: 3275-0876,

tFORD
ESCORT - Vende-se, SW 1,6, 01, c/ GNV
(5 meses de uso), azul, Completa (ar,
direção, TE, VE), R$ 11,000,00 + 25x de
R$548,42, Tr: 8859-7713,

. FIESTA - Vende-se, 4pts, 01, AR AL, TE,
licenciado até 2009, R$ 17,700,00, Tr:
8825-2449,

'

KA - Vende-se, 08/09, semi-novo, branco,
9,000 km, AR, TE, AL. R$ 20,000,00

*
*

SENSUAL E SEDUTORA

emas motorista que leva e traz*
'4719624-8410 *

TONER JET· PRINT

Filiai: 2' Piso Shopping Center 8reithaupl.
Alendímento especíal alé 22h Malriz: DR 280 km 69 (Em frente Poslo Marcolla)

Domingos e Feriados sob consulta E-malt: jetprint@neluno.com,br
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3275.3300 • 3055.3300
/'

SPEDITO
IMÓVEIS

PLANTA0 DE VEN SPEDlTO: 8422.7895

Ref. 845 - Casa c! 03 dorm. e demais

dependências. área de festas c/
churrasqueira e 01 vaga de garagem.
Aceita propostas, terrenos e imóveis de

menor vaiar. R$ 97.000,00. Bairro:
Schroeder (Duas Mamas).

Protocolo nO: 2008.01.03.02538

Ref. 846 - Casa c! 03 dorm., sala,
cozinha, jardim c! gramado e demais

dependências. Escriturada, financia pela
CAIXA. R$ 60.000,00. Bairro: João

Pessoa.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12h e

13h30 às 19h • SÁBADOS: 8h30 às 12h

ATENDIMENTO

ONLlNE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETOR
www.espeditoimoveis.com.br

veis@JJotmail.com • SKYPE: espe�i(�jmoyeis1 • E-mail: vendas@espe

• CASAS
BARRA - Vende-se, Jaraquá 84, de alv, c/2
qtos. R$ 35.000,00. Tr: 9137-5573.

.

CHICO DE PAULA - Vende-se, de maceíra
para tirar do local. Tr: 8425-6475.

CORUPÁ - Vende-se, cl 206,20m', no centro,
ótimo ponto comercial, longe de enchente, área
'de serviço, garagem pi 2 carros,

documentação em dia. R$ 210.000,00 ou

entrada em dinheiro ou veiculo +

financiamento direto cl o proprietário. Tr: 3375-
2798 ou 9905-9850.

JARAGUA 84 - Vende-se, barra, alv, nova, 2
qtos. R$ 35.000,00. Tr: 3371-6069

PiÇARRAS - Vende-se, nova, 82m', 3 qtos,
sala, COI conjugada, bwc, lavanderia e

garagem c0ll) churr. Terreno cl 312', murado,
prox Candeias e Bali Hai, cl documentação,
pode ser financiada. Tr: 8443-2506 ou 3370-
·5338.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se, de alv,
escriturada, com área total de 400m' e área
construida de 83m', 2 qtos e demais

dependências. R$ 105.000,00. CRECI/SC
2716J. Tr: 3274-8844.

• CHÁCARAS
CORUPÁ - Vende-se, prox. Prainha da Oma,
5:870m, c/2 casas de alvrancho, lagoa de

peixe, cercada. R$ 65.000,00. Tr: 3371-6069
Creci 11831.

.

GARIBALDI - Vende-se ou troca-se smo. Tr:

3055-8075 na parte da manhã.

SCHROEDER I - Vende-se, 40.800m', casa,
rancho, 3 lagoas, nascente, aceita casa ou

automóvelno nego R$ 120.000,00. Tr: 3370-
4927 ..

-d gd:JmmnU'ft
ÁGUA VERDE - Vende-se, novo no ed. Le

Petit, bem próximo ao centro, cl 03 qtos e

demais dep., área de festas com chur e 01

vaga de garagem. R$ 110.000,00. CRECI/SC
2716J. Tr:3274-8844 .

t LOCA ÕES
TRES RIOS DO SUL - Aluga-se, de alv,
130m', garagem, lav, 3 qtos, sala, e demais

dependências. R$450,OO. Tr: 3370-1447.

• TERRENOS
'

CHICO DE PAULA - Vende-se, em rua

asfaltada, escriturado medindo 5.500m'. Tr:
230.000,00. CRECI/SC 2716 J. Tr: 3274-
8844.

JOAO PESSOA - Vende-se, 70m', R$
55.000,00. Tr: 8465-1737.

VILA LALAU - Vende-se, 340,80m', prox
Fatej. R$ 95.000,00. Tr: 8843-5751.

• VENDE-SE
AR CONDICIONADO - Vende-se, spliter, 21 mil
BTUS. R$ 2.000,00. Tr: 3275-6730.

COZINHA - Vende-se, branca, modú�da, cl
granito, excelente estado. Tr: 3372-2�0 ou

8405-9447.

FILHOTES - Vendem-se, de pastor alemão puro,
linhagem garantida, com 60 dias, vacinados e

desverminados. Tr: 8801-9079.

FILHOTES - Vende-se, 4 colhes, puros. R$
200,OOcada. Tr: 3374-0508.

GUITARRA - Vende-se; Jackson Flying-V,
vermelha, japonesa, nova. R$ 2.000,00. Tr:
3370-5533.

LANCHA - Vende-se, de fibra, motor de 50 Hp,
ou troca-se por moto de igualou menor vaiar.
R$ 3.500,00. Tr: 9654,9763 ou 3370-8279.

LANCHONETE - Vende-se, completa no Bairro

Baependi. Tr: 9613-7754.

LEITOES - Vendem-se, abatidos para festas
de final de ano. Tr: 3276-0086 ( entre 12h e

14h e após 20h).

MAQUINA - Vende-se, para estampar caneta,
cartões em pvc e camisas, nova, acompanha
1.000 canetas + 40 folhas de papel transfer.
Troco por moto ou material de construção. Tr:
3376-1574 ou 9945-4276 Rodrigo ( após
18h).

PADARIA E CONFEITARIA - Vende-se, com
todos os maquinários e clientela formada. Tr:
3372-1058.

TRAILER - Vende-se, de lanche, completo,
com mesas e cadeiras, com cobertura rústica.
Tr: 9973-8881 ou 3273-5822.

• DOA-SE
CACHORRÔ - Doa-se, chow chow de lingua
azul, fêmea, 8 meses. Tr: 3273-7472.

MOTO ELETRICA - Compra-se, infantil. Tr:
8835-1872 ou 9973-5052.

Ret: 817 - Residencial c/ área de lazer c!
piscina, chur, salão de festas, 01 ou 02 vagas i
de garagem, loc. privilegiada. Apto 01 c/01 i
suãe + 02 dorm .• estar/ jantar conjugados e i
demais dep., apto 02 01 suite + 02 dorrn., !

estar/ estar/ tv conluqados e cobertura 01 sute I carros, terrenos. R$ 150.000,00. i
_:t:_Q���.!!1.i::!!uite. S�..0!.�l!..Ita...:_��i��o: Centro _L Bairro: Santa Lu�!�:_ J

Rodízio = R$ 15,00
Pizza G 35cm = R$ 20,00
Pizza M 30cm = R$13,00
Pizza P 25cm = R$ 8,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza
3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30
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Siqueira
CONSULTORIA
HABITACIONAL

Ziener

Processo para liberação de FGTS e/ou
financiamento de:
• Aquisição de Imóvel Pronto,
• Aquisição de Terreno e Construção,
• Construção e Reforma.
• Despachante Imobiliário

í
-

I
, EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA:
Aposentados e pensionistas, Funcionários Públicos
e Funcionários das empresas:
Weg, Duas Rodas e empresas conveniadas.

iran@netuno.com.br .

Fone (47) 3370-9849
Av. Preto Waldemar Grubba, 2655 - Vila Lalau
(ao lado Besc Portal) - Jaraguá do Sul

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

T�CNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Ouiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

www.sc.senaLbr I .(41) 3312 9500

SENA/se
JARAGUÁ DO SUL

A INDÚSTRIA DO CONHE!:IMENTO
SI.fllmlt FfHf6m�o das Indúlltri<l.ts

cio EmcJo de Sanf;J C4t11rina
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, FARMÁCIAS-MANIPUtAÇÃO

EKILíBRIO
Farmácia de ManipuLação

Medicamentos em ge�ral
Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Rua João PicolLi, 110 - Centro

TeL 3371-8298

• m*�� INSTITUTO DE BEtEZA

��'Y»��O��ll�
RUA PRESIDENTE EPITÁC}O PESSOA, 532

"

. PltATES

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates

. Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu .

Terapia da mão e membros superiores.
T�[apia ocupacional
Quiropraxia

.

. Rua Bernardo Grubba, 62 - 3371-6022

Clínica Geral
Périodontia
Implantes dental$
Próteses Dentais f

Angelo SChiochet, 173, Centro, Jaraguá do Sul

( próximo ao Beir? Rio) fone: 3065.0024 .

. .

mI
JF CLíNICA

-

A Dental Jaraguá preocupa-se com o

bem estar de seus clientes valorizando
o conforto através de inovações de

.

trabalho para você possuir um
saudável e bonito sorriso.

3275-0128
': Rua Henrique Piazera, 230 - Centro
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�.bandahappyda�com
CASAMENTOS. FORMATURAS D EVENTOS PROMOCIONAIS

COLAçÃO DE GRAU· CERIMONIAL.

ALEGRIA e ELEGÃNCIA EM SEU EVENTO.!

BANDA e COMPLETA ESTRUTURA DE PALCO.!

RÚBIO.! FEIRAS & SHOWS

(47) 3376-9614 - 9969-6417

AV.MARECH.ru.DiODORIJ DA fON$ECA 1188 • $1. 491. 04· ANDAR· CENTRO· JAfiAGUÁ IW SUL. • se

Com'
• rodas de liga leve
• freio a disco "'((oI!W'-'I
• partida elétrica e a pedal 'e '1'

• indicador digital de marcha
• marcador de combustível

KANSAS 150éC
ConsórciQ trn 60X
r J"r.,

J
rw : �.r f f"<I.

I""l I )r J
-

....11· I t= j" f" I
.I --"'1'

•

.f2):;!......t"-'mensais

___j

Corm
• rodas de figa leve
·freíoadisco
• partida elétrica e a pedal

- JoinvUle I - Centro
(41) 3455;.5281

f '

I
JoinviUe II - Itaum

(47) 3466 ...77�5

��NEW SUL MOTOS
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Cantora precisou
devolver prêmio
A contara Koty Perry foi forçado o de
volver um prêmio erroneamente dado
o elo no NRJ Awords, evento musical
do França. Elo subiu 00 polco, quando
ouviu que havia conquistado o Prêmio
de Melhor Contara Internacional pelo
músico I Kissed o Girl. logo depois, o

apresentador do festa pediu poro elo
devolver o prêmio que, no verdade,
estava destinado à Rihonno, pelo
sucesso Disturbio.

Diretor recusa
proposta da Globo
Gilberto Braga desistiu de fazer uma
minissérie sobre Tom Jobim. Ele não
quis o redução proposto pelo Globo,
que queria uma versão de curto

duração - como "Moyso", que deveria
ter 16 capítulos e teve nove. "Não
vejo como fazer o minissérie curto,
já que me atrai fazer um painel dos
anos 50 p 'morte do Tom, nos anos

90:', justifico o autor, que só voltará à
grade do emissora em 2010.

Nasce filho de
Cláudia Leitte
A consulto que Claudio leitte teria no

manhã de ontem, em Salvador, nem
teve tempo de acontecer. O pequeno
Davi, fruto do casamento do contoro
com o empresário Márcio Pedreiro,
veio 00 mundo às 7h52, com 2,8 qui
los e muito saudável. Cloudinho está
ótimo e reluzente com o chegado do
bebê, que esbanjo saúde. Eles estão
no Hospital Aliança, em Salvador,
observados de perto pelo família.

SUDOKU

I ���O�OEd�ó����to simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

Um sistema de alto pressão começo o atuar em
Santo Catarina e o tempo melhoro gradativa
mente com nebulosidade variável e pancadas
de chúvo entre o tarde e o noite.

� JílraglJâ do Sul e Região

SOLUÇÃO
CRESW4lE CHEIA MINGUANTE CflBA

411 11/1

QUINTA
MíN: 17" C
MAx: 2rc '

Nublado com pancadas _

de chuva

SEXTA

MíN: ir
MAx: 2rC
Nublado com pancadas
de chuva

HOJE

MíN: ir c
MAx: 26° C
Nublado com pancadas
de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5'020/6)
Dia tenso, por isso
encentre dentro de
você aquela leveza

típica de seu temperamento.
Não dê atenção a provocações
e procure rir de suas limita
ções. Não se deixe levar por
desavenças, pois uma fagulha
poderá causar uma explosão.

L� LEÃO

�,:> (22/7 a 22/8)
.: '} Durante quase

� u.-: todo ano você
deve se dedicar à

organização de suas finanças. A
passagem de Saturno indica que
este é um tempo de aprendizado.
No entanto, os relacionamentos
estão em alta, tanto os pessoais
quanto os profissionais.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Sua energia está
mais baixa hoje e

você não consegue
saber o que está acontecendo.
O trabalho está meio pesado e

você não está conseguindo pro
duzir como antes. Não esquente
sua,cabeça com isso, pois essa

energia é passageira.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
O momento é para
levá-lo ainda mais a
sério e se precaver

de eventuais riscos. Controle seu

autoritarismo e a necessidade
de fazer as coisas de seu jeito
sem olhar para ninguém. Quanto
mais duro você for, 'mas difícil
será esta fase.

TOURO
(2.1/4 a 20/5)
Esta não é uma fase

para divertimentos,
especialmente no

setor amoroso, pois você está
muito sério e olhando as coisas
de maneira concreta. Nada será
superficial nem escapará de seu

olhar crítico, especialmente o

romance e o amor.

,.. "" CÂNCER

�;_;� ���: �a���jcê
: ; precisa refletir

sobre os aconteci
mentos. Suas escolhas e o re

sultado delas. Relacionamentos
passam por mudanças profundas
e por isso a hora é de colocar as
cartas na mesa. Pode pintar um
clima de nostalgia.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Já está mais do que
na hora de parar

.

com a autodestruti
vidade escorpiana.

Pare de pensar besteiras e chute
a bola para frente. Pensamentos
obsessivos só fazem você se
açorrentar coda vez mais. Procure
levar a vida com mais leveza.

ny
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
O dia está meio
pesado e você não

-

deve sair por aí se
expondo. Sua sensibilidade está
muito aflorada, por i.sso não se

distrai e não deixe o pessimismo
pegá-lo. Cuide de seu relaciona
mento que pode passar por um
sério momento de estresse.

SÁBADO
MíN: 17°
MÁX: 26° C
Nublado com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO.

(22/11 a 21/12)
�

•

Procure usar este

(( período para
aprender mais

sobre você. Toda sorte de estu
dos só trarão possibilidades de
viC!'!lens amorosas. Sua energia
está ótima e agora consegue
discriminar e separar o que
vale a pena do que não vale.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

� Mercúrio retró-
grado em seu
signo pode trazer

confusões. Cuide bem de seu

computador, pois até ele pode
se ressentir desse transito. Fora
isso, as energias estão mais
tranqüilas, especialmente as que
comandam o setor financeiro.
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ANIVERSÁRIOS

21/1
Alexsandro Oliveira
Alyssandra E. Cagnini
Ano Carolino Cole
Ano Cloro Ferreiro
André L. Floriano
Arno Mattos
Breno Henrique Meier
Camilo de Souza
Claucia Porath
Claudete Nyland do Silva Mattos
Cristiane Luiza Monteiro
Denilson S Do Silvo
Edilaina do C. Ricardo
Elfina Viebrantz
Elfrida Fischer
Enio Kruger
Gilmaro H. Kuehembecker
Hesilda Bartel
Inês O. Petris
Iveth M. Corre0
Izalone Sehutze
Jean Paulo Berti
Jéssiea H. Carvalho
Juliano Vargas
Juliana Viergutz
Lueiane Sehwalbe
Luciano Delai
Marcos Amadio
Mario Ines Voigt
Mario Paulo Delai
Michele M. Gielow .

Rogério Lehn
Rosi Elena .

Rosieleide K. Melchioretto
Rosmari B. Ierme
Sandro Strenert
Toreis Elias dos Santos
T�iago da S. Freitas
Victor Bettoni
William K. de Andrade

DIVIRTA-SE

Espanha
A empregado com uma amigo 00

telefone:
- Menino do céu! Aqui nessa mansão
onde eu trabalho, é tudo fachada!
- Por que? - Pergunto o amigo.
-Nodo é dos patrões... Tudo é emprestado!
-Como assim?
- Vejo bem ... o roupa que o patrão uso

é de um tal de "Hugo Boss" ... o gra
vata é de um tal de "Pierre Cordin" ...
E o corro é de uma tal de "Mercedes".
A patroa uso uma bolso que é de um

tal de Victor Hugo ... Parece que nodo
é deles.
- E depois o gente é que é pobre ...

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
É bem possível que
sua maior vontade
seja de estar em

evidencia. Nada de se esconder
e deixar toda oportunidade de
fora. Saia para a vida e apenas
deixe sua magia acontecer. Este
é um ótimo momento para você
aprender a se entregar.

PEIXES
.

... (19/2 a 19/3)
•• Procure d�scobrir""".., o que voce tem

mais evitado e

perceba que é este o lugar de
seu medo. Está na hora de parar
de fugir de si mesmo. Talvez você
chegue à conclusão que esse'
movimento de fuga tenha a ver

com uma insegurança.
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CAIU

Inscrição para liberar FGTS
o atendimento no mutirão para pessoas atingidas pela enchente, que afligiu Jaraguá do Sul no mês de novembro de

2008, encerrou ontem. Agora o serviço de cadastro dos jaraguaenses interessados em sacar o FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço) será realizado diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal. Os trabalhadores precisam
apresentar os documentos originais e cópias: RG ou CNH, comprovante de residência (datado_ até 120 dias antes da co-

. tástrofe), Cartão do Trabalhador ou do PIS, Carteira de Trabalho (página da foto e dos contratos) e laudo da Defesa Civil. Apôs
fazer a inscrição, o dinheiro é liberado em 15 dias. Mais informações nos telefone 3372-6300, da Caixa, ou 156, da Prefeitura.

\
!

Vend� de ingressos
Os convites para assisti f ao Femusc

(Festival de Música de Santa Catarina)
devem ser Qdquiridos na bilheteria do
Centro Cultural da Scar (Sociedade Cul
tura Artística). A programação do evento,
que acontece em Jaraguá do Sul, abre ofi
cialmente no domingo, dia 25 de janeiro.
Para os concertos de abertura e de encero;
ramento (dia 7 de fevereiro), o ingresso
custa RS 2. Nas sextas-feiras, sábados e

domingos, o ingrésso custa RS 16 e RS 8�
Os estudantes pagam meia-entrada e por
tadores de necessidades especiais e ido
sos têm acesso gratuito. Informações pe
los telefones 3275-2477 e 3275-0381 ou

atravésdo e-mail atendimento@femusc.
com.br e no site www.femusc.com.br.

LOTERIA

CONCURSO N° 394

Semana de Artes
A 1° Semana de Artes no Sesc está agendada para o período do dia 19 a 23 de

janeiro, das 8h às 12h, no própria unidade do Sesc, em Jaraguá do Sul. Ao fodo 30

vagas são oferecidas. O público-alvo da capacitação deve ter entre 8 e 12 anos. Os
interessados precisam fazer o cadastro do e-mail com a entidade no endereço www.

sesc-sc.com.bt no link Receba NovidQdes. Os seguintes itens vão ser trabalhados na pro
gramação: no dia 19, segunda-feira, Modelagem de Personagem, Estrutura de construção
de personagem, Técnica de modelagem em papel e fita crepe e Arte final com pintura do

personagem; no dia 20, terça-feira, P]ntura com a técnica da têmpera e relevo, Produção de
.

uma obra com moldura; no dia 21, quarta-feira, Gravura, Técnica da gravura de baixo e alto
relevo em matrizes de iso-por e papelão; Produzir asmatrizes e tiragem de cópias; no dia 22,
quinta-feira, História em Ouadrinhos, Onomatopéias, Sinais gráficos, Balões e Titulação,
Criação de uma HO e arte final em lápis de cor; no dia 23, sexta-feira, Artesanato em Feltro,
Técnica de corte e costura no feltro, Produção de um éhaveiro e um cola[ O investimento
varia entre RS 60, RS 85, e RS 95. Informações no telefone 3371-8930.

PRÊMIO

Jornqlismo Ambiental
As inscrições para a 2° edição do Prêmio Fatma de Jornalismo Ambiental estão abertas

até o dia 31 de março de 2009. Ao todo, RS 15 mil vão ser distribuídos aos vencedores. O
prêmio será dividido nas categorias jornal impresso, rádio e televisão. As matérias veicula
das no período de 10 de abril de 2008 a 31 de marça de 2009, no Estado de Santa Catarina,
vão poder concorrer A divulgação dos vencedores está marcada para o dia 5 de junho. O
regulamento e as inscrições devem ser visto e feitas através do site www.fatma.sc.gov.br.

EDITAL
MARGOTADEliA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por nao terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim

����i��gt:�t�d�i ���s�:rr2���������g6sE3�����6��r�:��eli03(��f�ra�eúici��to, que deu entrada neste Oficio para

Protocolo: 96505 Sacado: ClONEI DA SILVA ORTIZ CPF: 828.301.859·00
Cedenle: BANCO ITAUCARD SIA CNPJ: 17.192,451/000
Número do Tilulo: 826020000000Espécie: CONTRATO ARREND.MERC.
Apresentante: AYRES E FARIAADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 09/08/2007 Valor: 25.899,80

Protocolo: 96506 Sacado: LOURECI DA ROCHA CPF: 855.089.009-00
Cedente: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CNPJ: 49.925.225/000
Número do Titulo: 826020000000Espécie: CONTRATO ARREND.MERG.

-

Apresentante: AYRES E FARIAADVOGADOS ASSOCIADOS Data vencimento: 09/03/2007 Valor: 17.499,68

Protocolo: 97065 Sacado: D.ORS.ACESSORIOS INFORMATICALTDA CNPJ: 09.611.127/000
Cedente: CESS INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 09.597.231/000

��::;;����lt��N��DO B'fâ§f�e�2uplt,:"ta de Vend"o��rt'e��I�":."\�dif�rr2�2008 Valor: 167,50

Protocolo: 97H9 Sacado: ELCIO R KALESKI CPF: 003.802.579-55
Cedente: JOY FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 08.844.589/000
Número do Título: 23567103 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 12í1212008 Valor: 897,65

Protocolo: 97152 Sacado: MAISON VOILA DE ROUPAS LTDA CNPJ: 09.405.0051000
Cedente: BANCO SAFRASIA CNPJ: 58.160.789/000

��;�;�����i�A:JB2,�WJ�.AEsPécie Duplicata d'b��n0�n�i�';,,�: g�ilIE���âOvalor: 1.496,66
Protocolo: 97651 Sacado: SOARES MONTAGEM INDL LTDA CNPJ: 08.794.1321000

I Cedente: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO SA CNPJ: 92.664.0281000
i Número do Titulo: 29695608FG Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação -

.Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 18/1212008 Valor: 80.03

P;;;;;��i;:-981iis-s;';d�:-ÃNiiTHÊ-MÃ-CONFEéç6ES-lTÕA-----'--'----êNPJI 00.575.271íOOO
Cedenle: AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA CNPJ: 82.647.8841000

��::;���&�t�t�AJdÕ66���§re��· Duplicata de V"B�t��:��T��I�g: 1�1\�ro88 Valor 191,55

?r;;tocolo: 9à2-;;-S�;;d�:õKRS.ACEsSORIÕSiNFORMATiCA LTDA-- CNPJ: 09.611.127/000
Cedente: CESS tNFORMATICA LTDA ME CNPJ: 09.597.231/000

, ��::;�����lt�AN�bObBO Brl';�té�ÀDuplicata de ven���ev�:cl�%��1���008 Vaiar: 231,50
I _

Protocolo: 98383 sacaco: MAISON VOILACOMERCIO DE ROUPAS LTDA. CNPJ: 09.405.005/000
Cedente: MISS VICTORIA COMERCIO DE VESTUARIO LTO CNPJ: 72.691.389/000

��::;������i�Rf8é��%003 Espécie Duplicata ���eO��c���;t���r���Õ;çãSalor 1.060,60

Protocolo: 98515 Sacado: ANATHEMA CONF LTDA CNPJ: 00.575.271/000
Cedente: STAMP QUIMICA INO COM LTDA CNPJ: 01.493.656/000
Número do Titulo: 19952/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 1811212008 Valor: 959,42

Prolocolo: 98529 Sacado: MAISON VOILA COM. DE ROUPAS LTDA. CNPJ: 09.405.005/000
Cedente: ACUO L!NGERIE LTDA CNPJ: 00.563.115/000
Número do Titulo: 1375-C Espécie: Duplicata de Venda MerCantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vendmento: 20/12/2008 Valor: 533,10

Protocolo: 98559 Sacado: DUWE COM.DE CARNES LTDA. CNPj; 03.098.833/000
Cedente: JS USINAGEM LTDA CNPJ: 07.800.003/000
Número do Titulo: 099006 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação '

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15/12/2008 Vaiar: 800.00

Protocolo: 98694 Sacado: ELIAS FERREIRA DE SOUZA CPF: 015.977.309-12
Cedente: ARMAZEM DO GESSO LTDA ME CNPJ: 07.641.643/000

I Número do Tltúlo: 0271001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
.

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 26/1212008 Valor: 994,50

Protocolo: 98772 Sacado: MAISON VOILA COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ: 09.405.005/000
Cedente: FOaSE COOL JEANS LTDA CNPJ: 10.222.105/000

��::;�����lt���8656�kS��[p§�ie: Duplicata de V���; t!';,'J'';:�fo°r2�/�tgj'z%'o''8 Valor 435,00

Protocolo: 98902 Sacado:ABM GRAFICA E PLOTAGENS LTDA CNPJ: 08.969.564/000
Cedente: DECORPEL CEN DISTR PAPELLTDA GNPJ: 85.244.9521000

*::;;��t���i��Jdõ71�ió S�..pécie Duplicata de��t�d�e�g:;,"e"n��fM��lilio Valor 98,00

Protocolo: 98907 Sacado: MAISON VOILA COM ROUPAS LTDA CNPJ: 09.405.005/000
Cedente: TALlE INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTA

��::;;�����tu��B2�B��� B�Ã�tEI�.2.U��IT2'od���l'*'L�ercant��� �e���!�to 29112/2008 Valor: 1195,00
----.------------------------------------------------_------

Protocolo: 98909 Sacado: MAISON VQILACOM ROUPAS LTDA CNPJ: 09.405.005/000
Cedente: TALlE INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTA

��::;�����It��B2g��� 8��tEi§ fU8�\'j'6td��cf*,L�ercant��f; �ed��r��to 29� 212008 Valor 224,00
________________________v�__ �__._�_�_._� "_�_._•• __�_�_ •• �

I
Protocolo: 98938 Sacado: NATIJU COMERCIO CONFECCOES LTDA CNPJ: 07.726.796/000
Cedente: CAFE COM PIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DO

, Número do Titulo: 328 1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
I. �::_,,:_"".:e: BANCOSANTA_:;_2l��� Data_:'encime�":_:_�/12/2008 Vaiar: 405,81
i Protocolo: 98999 Sacado: SOCI-TRI MODAS COM CONF LTDA-ME CNPJ: 07.272.1131000
Cedente: LEPOQUE CONFECCOES LTDA-ME CNPJ: 03.058.279/000
Número do Título: 0013860200 Espécie: Duplicata de Venda Mercantif por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 29/1212008 Valor: 664,93

Protocolo: 99014 Sacado: UNIFASHION tND E COM UNIFORMES LTDA CNPJ: 02.988.219/000
Cedente: VECCI COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. CNPJ: 72.484.785/000

��::;������t��Nrgt?gÓ-�JSJ�éSt Duplicata de Ve���aMJ:��i���f� 1��)í��308 Valor 851,28
----_._-_._----------_.__ ._---_._._�

Protocolo: 99029 Sacado: MARCOSANDRE FAGUNDES CPF: 011.050.100-40
Cedente: NGC IND DE MOVEIS LTDA ME CNPJ: 06.320.833/000
Número do Título: 6100·1

_ Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por !ndica�o
I �P!:�:n�..����.��_�9.?I�A�����. . __ . _o."_�a_�e�c:f1'l::n:�:!�1:12_ 08 Valor 1.453,20

I Protocolo: 99042 sececo. ADRIANA MICHEL! MEDEIROS CPF: 037.567.099-81
I Cedente: INFOWARE INFORMATICALTDA CNPJ: 01.098.363/000
l Número do Título: 3120fUM Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
I Apresentante: BANCO DO BRASIL SA . Data Vencimento: 20/1212008 Valor: 120,00

Protocolo: 99158 Sacado: GERMANIA TOLDOS E COBERTURAS LTDA-ME CNPJ: 04.175.962/000
Cedente: INSTALADORAELETR!CACONTI LTDA GNPJ: 75.289.157/000
Número do Tllulo: 0009175201 Espécie: Dupli""ta de Venda Mercantil por lndicaçáo
Apresentante: BRADESCO Data Vencimenio: 19/1212008 Vaiar: 270,86
------_.__ .... _-_ .. _ ... _----_._.. __ .. __ ._._..

Protocolo: 99188 Sacado: SIMEAO MAGAZINE LTDA CNPJ: 31.048.3661000
Cedente: KAELLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME CNPJ: 73.284.325/000

���;����lt�R'A\l'���o Espécie Duplicata deD��'(Je����g�p�Mnt�rso Valor 286,50

Protocolo: 99246 Sacado: PATRICIA ROSA ME CNPJ: 09.373.876/000
i Cedenle: BANRtSUL-BCO ESTRIO GRANDE DO S CNPJ: 92.702.061/000

I *::;;�����tuJ�Sog032891 Espécie Dupllca6�I�eV�;,��e�:;;�9)��I%bft�2fo� 169,81 .

--�-�---_._------�_._-�---------

Protocolo: 99270 Sacado: GERMANIA TOLDOS E COBERTURAS LTDA CNPJ: 04.175.9621060
Cedente: JARAGUA TELECOMUNICACOES LTDA ME CNPJi 05.426.391/000

�t����t�����S�77il1768 Espécie Duplic��t�eV����e�i;�m��%�§ic�%�� 980,00
---------_.__ . _ _..__._._ .. _------�

Protocoló: 99337 Sacado: PATRICIA ROSA-ME _ CNPJ: 09.373.876/000
Cedente: MIL! SA CNPJ: 78.908.266iOOO

���;����It�A�tz636b5�J��é�t Duplicata de vep�'1a��:��i���g 18�!õ'i7�g09 Valor 559,78

Protocolo: 99339 Sacado: PATRICIA ROSA ME CNPJ: 09.373.876/000
Cedente: COOPERIITIVt.AGROPECUARtAPETROPOLlS LTDA CNPJ: 91.589.507/000

���;��������d53gboBR�§�t�X Duplicata de ven&;��0�';;'c7�f."16����1�Z09 Valor 1.620,00
--_.. "-"----_._._-�_._._._---�-�--------

Protocolo: 99451 saeaco: ANTONIO EZEQUIEL MACHADO CPF: 458.415.519-49
Cedente: BANCO ITAU SA CNPJ: 60.701.190/000
Número do Tftulo: 30416-9:j4123Espécie: Nota Promissória
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 30110/2006 Valor: 7.050,06

6�J��f�����DOlr���2��VANI WALTER JAN�$�-#�935439_87 CNPJ 08.912.4501000

Número do Titulo: 010046-3 Espécie: Cheque
Apresentante: RICARDO MARESANE Data Vencimento: 29/10/2007 vaiar: 2.000,00

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por íntermedlo do presente
Edíta!,-para que �s mesmos comparecam neste Tabelionato na Av, Mal. Deodoro da Fonseca, nr, 1589, no prazo da Lei, a fim de
liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o Iaz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.z

Jaragua do Sul. 21 de Janeiro de 2009

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------SOCIAL

DEU BODE.
Olho só essa! Um marido polonês to
mou o maior susto de suo vida 00 visi
tar um bordel e encontrar suo mulher
trabalhando no local. A mulher estava
fazendo rendo extra e dizia 00 mari
do que trabalhava numa lojo_ Os dois,
que se casaram há 14 anos, estõo se

divorciondo_ Agora fiquei no dúvida:
será que o divórcio rolou porque elo
nõo quis atender o marido ou porque
cobrou mais coro?

MANEIRISMO
Tem gente enviando e-mail pro co

luna. Estõo indignados com alguns
d'onos de cachorros. Os melindrados
solicitam poro os "Iuluzetes e bo
letes" que conduzem seus cachorri
nhos pelos ruas poro fazerem suas

necessidades, que pelo menos mu

dem de lugar. Segundo eles: sempre
ue-mesmo local ena calçado dos ou
tros. Ai nõo dá né, "jáburu?".

"A aiegria está
na luta, na tentativa,

no sofrimento
envolvido. Não

na vitória

propriamente dita

MAHATMA GANDHI

A minha amiga Daniele Reckziegel festeja hoje a idade nova.

A prima Ana Carolina, que posa ao lado, festejou dia 13. Mil vivas!

CASAMENTO NAS RODAS
• Níio ousem esquecer de cumprime,n"
tá-los. Afinal, nõo é sempre qúe um

. casal completo 42 anos de feliz vida
conjugal. E o coso dos amigos Aldo e

Priscilo Piozero. Parabéns! Que Deus os
ebeaçee e sejam plenamente felizes.

,

Um casório promete reunir toda.o je
neusse doré do urbe sorriso 'dia 17 de
outubro. É o uniõo dos jovens Murilo
Menegotti Schünke e Cristione Sten
gero Ele é filho do casal amigo, Márcio
.e Mônico Menegotti Schünke.

• O meu querido amigo Walter Krüger,
violeiro de primeiro, foi reeleito poro
comandar por mais um ano o clube
dos "Sextoferinos". O clube tem como

destaque o empresário Eggon Joõo do
Silvo. Aliás! eu participei por quase
uma década. O vice é o amigo Francis,
co Alves, do Rádio Joroguá.

KARLACHE
" .. Os modelitos do Osklen, grife famoso

confeccionado pelo Korloche de J,o
ragu á do Sul, causaram o maior fris
son no domingo, durante o desfile do
marco no Sõo Paulo Foshion Week. O
empresário Helio Micheluzzi, dono do
empresa joroguoense é só alegria.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu cama

rada, Beto Furtado. Ele, 00 lodo
de outro amigo, Nêni Lesmonn,
acompanhados do trodici.onol
chimorrõo, lêem o coluna todos
os dias poro ficar ontenodos nos
novidades de Joroguá. Valeu!

�j�,��
�.�
<iIlt�04M

����ú�
� ...�.$hW

• Recebi gentil convite poro participar
no domingo, no Sociedade Am izode, de
um delicioso almoço poro confraterni
zar os 55 anos de atividade do local.MORENA GATA

A moreno lindono, Fernando Biochi, saiu de Curitiba, onde moro e curso medi
cina, poro passar os férias em Bolneário-Comboriu com o família. Comentam os

amigos que quando o "gotésimo" chego, o galera treme. Além de sorridente, é
muito simpático!

• A minha amigo Eliane Lorrenzzetti pre
parando os convites poro comemorar, no

próximo; dia 21;'de janeiro, o idade novo.
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OBA! OBAMA

.ECONOMIA-----------

O mundo no maior expectativa sobre como o novo presidente dos Estados Unidos, Borock Hussein Obomo, conduzirá o país
frente às principais dificuldades econômicos e sociais. A grave crise que assolo o país, conjugado com os guerras e pclítl
cos externos altamente criticados, torno o desafio do novo presidente ainda maior. A esperença

é

que ele consigo resolver
todos os pendências ainda em 2009. Algo quase impossível, segundo os analistas lnternnclonals.

ATENDIMENTO EM BARRA VELHA
Sobre Q polêmico dos cadeiras no praia de Barra Velha, parece
que o principal beneficiado ou prejudicado portal ação nõ,o foi
questionado. Ele chama-se turista ou usuário da praia. E de
cantado há muitos anos como o turismo nas praias do nordeste .

brasileiro é profissional e atraente. Várias vezes ouvimos falar
da comodidade de ficar na areia da praia e ser atendido pelos
comerciantes. Pois, nõo é necessário levar nada para a praia.
Guarda-sol, cadeira, mesas, bebidas e lanches sõo fornecidos
por preços atraentes. Nõo é preciso ir muito longe, aqui mes
mo em Santa Catarina, podemos citar algumas praias, como
Bombinhas, onde o turista ou usuário das praias é atendido na

areia com toda a comodidade. As belezas naturais conjugadas
com excelente atendimento fazem que o turismo cresça e se

desenvolva. E o tal justificativa que a faixa de areia é pequeno,
novamente reporto-me aos exemplos acima citado. Onde em

pequenas ou grandes praias, o atendimento.é que faz o dife

rença. Deveriam é sim, se preocupar em construir banheiros e

duchas públicos, calçadas e tratar o esgoto para nõo ser lança
do diretamente no mar, melhorando o infra-estrutura da praia.
Acredito que não seria necessário proibir, mas sim regulamen-

. tar, estabelecendo regras. Caso contrário o maior prejudicado é
o próprio município.

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em USS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,370 2,372 1,67%
3,062 3,066 -0,63%

.

BALANÇO
. �.

Venda de veículos tem alta de 5,2%-
Expectativa era crescer em 20%, mas crise e enchentes fizeram número cair

Um crescimento longe do

previsto, mas considerado bom
dentro da conjuntura de crise
vivida pelo país e pelo Estado
em 2008. É esta a avaliação
feita pelo' presidente da Fen
abrave/SC (Federação Nacional
de Distribuição de Veículos
de Santa Catarínà). Sérgio Ri
beiro Werner, diante do cresci
mento de 5,27% do setor. '�té
a metade do ano, nossa expec
tativa era aumentar em 20%
as vendas.' Com a chegada rla
crise e os desastres naturais

que atingiram o Estado, esses
. valores foram reavaliados e o

aumento ficou dentro das ex

pectativas", comenta Sérgio.
Entre as categorias 'que mais

cresceram o destaque fica com

os comerciais leves, que tiveram'
um incremento de 29,53% nas

vendas. Os caminhões ficam
em segundo lugar, com um'
crescimento de 27,56%. Em

seguida ficam tratores e imple-
.

mentos rodoviários (17,34%),
automó,veis (14,35%) e Ônibus
(2,52%).

As motocicletas registraram
a única queda nas vendas, cer
ca_de 10,5% menos do que em

2007. No. total, foram vendi
das em 2008 81.635 unidades.
No ano anterior esse número

chegava a,91.240. Nas ruas de
Santa Catarina.. até dezembro
de 2008, círculavam.Yz a.t-ts
motocicletas. A categoria de maior crescimento foi o de comerciais leves, com crescimento de 29,53% nas vendas
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Obama assume em dia de festejos
Posse presidencial mais esperada tem público dedois milhões de pessoas
WASHINGTON

Assistido por dois milhões de
pessoas do mundo todo, Barack
Obama juntamente com sua es

posaMichelle e suas filhas Sasha
e Malia, prestou o juramento
como 44° presidente dos Estados
Unidos, poucos minutos após o

meio-dia de ontem, no horário
de Washington. Obama chegou
a errar ao proferir as palavras
do juramento. Logo depois, deu
início ao aguardado discurso
de posse, em que afirmou que
os EUA está pronto para liderar
mais urna vez. Logo no início do
seu discurso, o novo presidente
prometeu não fugir às responsa
bilidades trazidas pela crise eco;
nômica mundial e seus efeitos na

população. Obama citou a perda
de confiança no país e o medo do
declínio americano como desafios

,

reais, que "não serão enfrentados
em pouco tempo, mas serão en

frentados" .

O vice-presidente [oe Bíden
foi empossado pouco antes de
Obama. Biden fez o juramento
após a oração conduzida pelo
pastor Rick Warren e a cantora
Aretha Franklin entoar urn hino

religioso, "My country tis' of
Thee". Nas últimas horas antes
de assumir, a presidência, Oba
ma assistiu, de manhã, a urna ce

rimônia religiosa na Igreja de St.

John, acompanhado pela primei
ra-dama, Michelle. Em 'seguida,
foi para a Casa Branca, onde se

encontrou com George W. Bush
e sua esposa, Laura, para urn café
da manhã. De lá, Obama seguiu
para o Capitólio, onde mais de
dois milhões de pessoas acom

panharam sua posse.
Cinco horas antes do início da

cerimônia, as saídas de estações
de metrô localizadas a inais de
ZO quarteirões do local da posse
já estavam lotadas de pessoas que
caminhavam ainda no escuro em

direção aoMall- parque anexo ao

Capitólio, onde foram instalados
diversos telões para o' público,
que ficou a até três quilômetros
de distância do presidente.

Apesar do frio, alguns prefe
riram acampar para serem os pri
meiros a passar pelo esquema de
segurança montado para contro
lar quem acompanhava a posse.
A temperatura no fim da manhã
era de 6 graus abaixo de O. Pessoas acamparam próximo ao local pará presenciar a posse do primeiro presidente negro dos EUA

Lula está otimista com as alternativas para enfrentar crise e desemprego

Brasil tem em dezembro maior
perda de empregos desde 1999
BRÃSíLIA

A economia brasileira fe
chou mais de 650 mil postos de
trabalho com carteira assina
da em dezembro, marcando o

pior desempenho desde maio
de 1999, mostraram dados di-

" vulgados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.

De acordo 'com relatório do
Caged (Cadastro Geral de Em

pregados e Desempregados),
foram fechadas 654.946 vagas
com carteira assinada. O nú
mero supera a estimativa feita

pelo . presid-ente Luiz Inácio
Lula da Silva na semana passa-
da, de 600 mil postos, e também
os 3.00 mil postos que tradicio
nalmente são perdidos em me

ses de dezembro. "O presidente
Lula, de maneira geral, está oti-

'5. mista quanto às possibilidades
� que o 'governo tem de trabalhar
iS para enfrentar a crise", afir-
mou o porta-voz da Presidên-

-

cia, Marcelo Baumbach, após a

divulgação do relatório.
A perda no mês passado foi

mais que o dobro do apurado
em dezembro de 'Z007, quando
foram fechadas 319.414 vagas
com carteira assinada no país.
"Obviamente, já é o efeito forte
da crise", afirmou aos jornalistas

.

o ministro do Trabalho, Carlos
Lupi, referindo-se aos efeitos
da crise financeira global que .

desde meados (le setembro tem
afetado o ritmo de atividade eco

nômica no país. Apesar dos cor
tes em dezembro, a economia
brasileira gerou 1,45 milhão de
empregos formais em Z008, ante
criação de 1,6Z milhão em Z007,

- informou o ministro.
.

.

Uma das prioridades do go
verno federal é a ampliação do
número de empregos formais
no país, mas diversos setores
têm começado a anunciar cor
tes de pessoal.

Sadia demite
350 no país

A Sadia anunciou ontem,
o corte de 350 funcionários
que 'ocupavam cargos em

diferentes unidades no país
nas áreas administrativas,
gerencial e.de diretoria. De
acordo com a empresa, as

demissões fazem parte de
um processo de reestrutura

ção que atinge apenas a área
administrativa. A empresa
informou que não haverá
cortes na linha de produção. \

A medida resultará em uma

economia de pelo menos R$
44 milhões por ano.

A redução equivale a 0,5%
do quadro de pessoal da com- ,

panhia que desempenhava
funções administrativas, in
cluindo cargos de gerência e

direção. O número de direto
res, por exemplo, diminuirá
de Z9 para ZZ. Somando, a

,

área administrativa e a produ
ção, a companhia tem ao todo
no país 63 mil empregados.
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VARIEDADES--�------

INGREDIENTES MODO DE PREPARO
• 1/2 xícara de chá de queijo pqrmesão rolado;
• 1/2 xícara de chá de queijo-de-minos ou proto-..rolodo;
• 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino;
• 1 loto de creme de leite;
• 2 xícaras de farinha de trigo;

_

• 1 colher de chá de fermento em pó;
• 2 ovos;
• sO,1 o gosto.

1- Misture os queijos, os ovos, o pimenta-do-reino e o

creme de leite e, em seguido, o farinha de trigo e o fer
mento.

2- Com o auxílio de duas colheres pequenos, dê o formato
de bolinhos e frite em gordllro quente. Escorro em papel

. absorvente e sirvo o seguir.

FAE
BusrNESS
S c H () o [

Informações e inscrições: www.fae.edliljaragua'l 33711 071?t9

CULINÁRIA

BATATA
CHIPS

• 2 batotas grandes tipo "Binge";
• 1/2 litro de óleo de soja.

� MODO DE PREPARO
• O segredo dessa receito é o varie
dade do batota. A batota Binge, tam
bém conhecido como holandesa, é o

úniéo que fico croconte quando frito
em rodelas. Descasque os batotas e

corte-os em rodelas fininhos. Frite-os
em óleo bem quente até ficarem cro

conte e começarem o dourar, e tem

pere com solo gosto. Dica: Não preciso
descascar o batoto se o casco estiver
bonito e lisinho. Bosta lavá-lo bem e

cortar em rodelas. É mais nutritivo e o

sabor é o mesmo.

ESPAGUETE AO
MOLHO DE BACON

;r.

g�-1f
'F
.._"

.. ,

....

INGREDIENTES
• 400 gramas de espaguete,
• 100 gramas de bocon,
• 200 gramas de tomate sem pele
e sem sementes;

• 2/3 de queijo tipo Pecorino '

(ou Parmesão) rolado;
• 1 cebolo pequeno;
• 4 ou 5 colheres (sopa) de azeite de oliva;
• sol e pimento malagueta o gosto.

,

ANEIS DE
CE,BOLA

'lt[t]tltJI]I��ij�!HnJ
1- Pique o bocon e doure no, azeite.

Escorro e reserve.

2- No mesmo azeite, refogue o cebolo pi
cado bem miudinho, o' pimenta bem

, picaHinho, junte o tomate cartodo em

fatias, junte o sol e deixe cozinhar por
alguns minutos. Complete o molho jun
tando o bocon previamente preparado.

3- Cozinhe o espaguete "01 dente", em

bastante águo com sol. Escorre e sir
vo com o molho e o queijo ralado.

INGREDIENTES
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo;
• 1 xí'coro (chá) de cerveja;
• 1 colher (chá) de sol;
• 3 cebolas cortados em rodelas grossos;
• águo gelado, o suficiente;
.' óleo, o suficiente.

MODO DE PREPARO
1- Coloque num recipiente o farinha de

trigo,-o cerveja e o sol. Misture e

deixe descansar por 2 horas.
2- Enquanto isso deixe os cebolas' de

molho em águo gelado, também por 2
horas. Escorro os cebolas e mergulhe
os no mosso. Frite em óleo quente.
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ROUPAS FEMININAS -ACESSÓRIOS

LiqtJida�erão

Na compra de uma peça você ganha 200/Q off,
duas peças 30% off, três peças 400/0 off,

quatro ou mais peças 50% off*.

s +

De 17 de janeiro a 14 de fevereiro

,
.
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,Mundial de Capoeira
Jeíerson Batista Ramos (foto), o Milico, como é conhecido no Ca
poeira, emborco hoje poro o Rio de Janeiro, onde participo, do
6° Campeonato Mundial de Capoeiro Aberto. A disputo acontece
o cada dois anos e no último edição ele conquistou o medalho
de bronze. Poro este ano ele tem um objetivo o mais, trocar de
faixo e aumentar o graduação. De professor ele pretende voltar do
capital carioca com o título de monitor de capoeiro; A cempetlçãe
será entre 23 países e quatro mi! ctleíns participantes de todo
o Brasil do grupo Muzenza. Além do terceiro lugar no mundial,
Milico já conquistou o-vice do Estadual, em_2002, e o quarto lugar
no Sul-Brasileiro de Ca'poeira, em 2006.

ESPORTE----------

MUNDIAL EM JARAGUÁ

"Este é Q presente que queremos dar para a nossa torcida", disse Kleber aguardando resposta da Fifa

Só está faltando a

Fifa bater o martelô
Malwee quer garlhar título inédito em casa

JARAGUÁ DO SUL

Esta semana a diretoria da
Malwee começa a colocar a

casa em ordem para atempo
rada 2009. Uma das tarefas,
talvez a mais importante do
ano, será patrocinar o Mun
dial de Clubes, promovido
pela Fifa e a CBFS (Confede
ração Brasileiro de Futsal).
A Fifa precisa ainda bater o

martelo, mas tudo indica que
Jaraguá do Sul será a sede da
competição. A informação
é do supervisor' da equipe,
Kleber Rangel. Segundo ele,
a entidade deve confirmar a

sede até o início de fe�ereiro
para que tenha tempo hábil
de organizar o evento.

Além de Jaraguá do Sul, ci
dades da Espanha e do Japão
também pleiteiam a compe
tição. No entanto, de acordo
com Kleber, Jaraguá sai' na
frente pelo fato das competi
ções nacionais nesses países
estarem em fase' final. Outro
ponto positivo é o fato de já
ter sediado o Mundial; no ano

de 2005, só que na cidade de

Brusque,
A previsão é que o cam

peonato aconteça de 2 a 5
de abril. O número de times'
participantes já foi previa
mente definido. Além do es

panhol Interviú Fadesa (atual
campeão) e da Malwee, par
ticipam ainda o campeão da
Concacaf, Eurocopa, do Cam

peonato Asiátio e Africano e

o atual campeão do Sul-Ame
ricano (como a Malwee entra
como anfitriã-a vaga fica para
o Bello Jairuby, que ficou em

segundo lugar), para fechar

os oito times, será convidado
mais um clube europeu para
a disputa.

"Sediar estemundial é uma
coisa que queremos .muíto, _

precisamos somente da confír
mação para organizar. Vamos
utilizar a Superliga como pre
paração para este Mundial. A
nossa torcida nos ajuda muito
e jogar perto dela é fundamen
tal. Este é o presente que nós

queremos dar para a cidade",
comentou o supervisor.

GENIELLI RODRIGUES -,
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Strasbourg Jaraguá do 501 .;; (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - (47) 3331·4500
Itajai - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3355-4500
Rio do Sul - (47) 3522-0686

BANCO PEUGEOT

PromoçJo�lero Glau, Zero de !axa�. ()C;I!)dE' juros pala todaa Unha Peugeol307. unlld Peag�'f.H 1iJ7 (eK(eIO Peugeot 207 Passion e Peugool207 EsGlpade)" TalCd O/99%a.m. na modaHdadelea�n9 pclo PSA fíflaflCe Arrendamento MerC.lnti! SA cem cntr�da de 50% IIU plano de 24 parcelas. PJr,! todo! lin�aPeugf.'Ot 207 Passion e Peugetlt 207 ú(<lp:u!e, na
modalidade CO( (Credito ülretceo Consumidor) jWlo Banto PSA flnan'!! Brasil S.A., taxade 1,30% a.m. (omenttiKla de 50% no p�no de 12 partela\. Peugeot 206 SensatiOn, taxa O,99%a.m., rem entrada. nas 60 parcelas de R5199,OQ>l1-Simulaçáo. modalidade Leaslng pelo PSA F)naflte Arrendamento Mercantil SA, (onsiderando o veículo Peugeot
206 Sensaion 1.4L Flex, 3 portas, pintura metálf<a Prelo Pala Nera, ano/ffi(ldelo 200aJ2008. Pf�O pUbll(o s�rldo parawnda 11 vista a partir de R$ 27.300,00, tOOo06r3sil {exreto Zona Frallu de Manml com frete lnduso. Plano dt 60 meses sendo: Entrada de RS 14.456,60 (51,95%) � visla, mais 60 parcela, mensais lotaIs fixas de RS 299.00 com
vendmenroda P {plimeira) parcela para 30 dias. Tax.a Interna de Retomo (TIRI de 0,99% a.rn. e 12.55% a.a, a CU (Custo Efeti'l(l Tota!) da' opera�o de arrendamento ml!í(alltil é de 14,�%a.a e 1.17% em, com inôdêntia de ISS e TC irrdusa!la eH gusto Efetivo Totill). VaIO! lotai do yekulOa prazo de RS 32.396,60. Sujeito àaplovaçao de erMrta As

{ondiçôf-sacima poder�o�r altefadas� hOtlW alterações significativas no m'e1<aoo finan(elro. sem aviso pIIMo.�l"Slmulaçlio. modalidade leaslng pelo PSA financl!Alfenrlamenlo Me�nliI5A, considffilndoove!c:ulo Peu9eot ro7 XR 1.4l flex. 3 portas, pintUra sólirla, ano/modelo 2008flOO9. ?teço püblicosugerido para venda'\ vista a partir de RS
35.990,00, rodoo Brasil (el(�IO Zona Fran(i! de Man,M) rum Itete induso. Plane de 24 meses sendo: Enfiada de RS 17.995,00 (50,OO%)à vista, mais:l\1 parrela�mllnl<Jis 100aisflusde RS 891,61 com venc.imentoda ll{plhnlli!a) parrela para 90 dias. TaKa Interna de Retomo (TIR) deO,99%a,m.Il12,s4% a.a iim (Cu�to Efetivo Total) daOpttil��O 00
enenõameme meJ(ilnliI é de 15,75%a." e 1,23%a.ffL com Ifl(id@ndadeISSeTCinclusanaCH{CusloEfetlvolota!). ValOl totaldoveku!oil prazo de R$ 39.393,64. Dsequipamemosdtados são it�sde sénedaeersão Peugt!OI107 X$ ÁUfOmáti<ill,6l16V FIa· 5 portas" ano(modelo 2008J2009. A escolha do item ojKionalair bagduplo homale lateral
está vinculada ao item bancosfevtSlidos de couro, evío-rersa esãe Itens exclusivos pana vers.m XSAulomãtka 1.6L 16V Ftex,5jlortas.Simulaçdo, mOOalidaoo(D(· Crédito mffi� ao Con.sumlaorpeio Banco Peugeot,C{lJlSiderMdoove!ru!o Peugem 207Passlon XR 1.4L Flex, 4porta� pin.tll!.asóli�, ano/modelo 200812009. �ffiÇO púbHeosugerido para
vet'ld.t avista a partirde R$ 39.490,OOpara todo o Brasi! Ieneto Zona flanca deManau�}(om üete lnduso. Plano de 11 meses sendo:fntlada de 19.745,OD{5O%)'\vlsta, mai$ 11 part.eJasmensais ictals fiKasde RS 1.915;33 mm W!11(imento da 1 (primeira) paR"!!d pata 90 dicls.Taxalhierna de Retorno (lIR) de 16,76%a.iJ e 1,30%im .• a CET (Custo Efetivo
TOlal) daOfll!ração d@nl'limciamenln �de 2�,24% aa e 1,83%ÕI.m, com inddéncia de IOF de ],O%a,.1 pala Pessoa FI�ica. (ocuslodolOF adicklnal deO,38% est� [ncluído l'loroefu:ienre).lJalor total do vefwlna prazodeRS 42.728,96. Todasas condiçties acima citadas, mo1laUdadeleasillg emodalidade(o{{Cn!�[to Oireloao (onsumldor},l'stâ<l suJeltasà
aprovação de aM��poderíos� altetada� se houWIllm alterdçôesiignifKaLivils no lnerradofinaMeiro, sem aviso previa. Estoque naõenal dasconcessionáriasPeugeot participantes: Unha Peuçecr 307 � 500 unldades; linha Peuyeot 2,01 .. SOOunidades; Pt!ugeot 206Sensation 1.4L flex,) portas,ano/nroonlo 200812008, pinturametilic/j preto peda
nera - 50 unidades. Prazo de vigênda da promoçáo de 09/01/2009 a 02102/2009, ou enquanto durafem os estoques. Fotos semente para fin� ilustrativos. Não cumulativa pata outras promoções. Para mais In(orma�Õt!� sobre preços e condições espee:iaii, consulte a Redede (ao.cessionárias Peupect participantes; ligue para 0800-7032424 011 acesse

wlVw.peugeol.(om,br.Ouv!do/iadoSancoPeugeotl!guepara0800-71l9090.

De·Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às ·13h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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-DADA A LARGADA

ESPORTE----------

Sete jogos abrem o Paulistõo
Equipes começam na disputa sem mostrar todo o potencial
SÃO PAULO

Sete partidas abrem hoje o

Campeonato Paulista de 2009,
com a presença de dois dos
candidatos ao título: o Palmei

ras, que enfrenta o Santo An

dré, em Ribeirão Preto, e o São
Paulo, que recebe o Ituano, no
Morumbi. Os dois, no entan

to, ainda não deverão mostrar

na estréia todo o potencial que
prometem para o torneio.

O Palmeiras, por exemplo,
lião terá seu principal reforço,
o atacante Keirrison, que ain
da não está COI1l sua inscrição
regularizada na FPF (Federa
ção Paulista de Futebol) e só
deve jogar na segunda rodada,
contra o Mogi Mirim. Além
disso, Marquinhos se recupe
ra de uma lesão, e a própria
diretoria admite' que o elen
co não está completo e ainda

chegarão reforços.
. Para o Santo André, cam-

peão da Série A-2 em 2008,
o objetivo é mostrar suas cre

denciais logo de cara. A equi
pe chega embalada pela con- -

quista do acesso para a Série
A do Brasileiro, e pretende fa
zer do Paulistão um treino de
luxo para não decepcionar na
elite nacional. .

.
Às 19h30, o São Paulo

recebe o Ituano e deve con

tar com apenas um dos seis

reforços para a temporada:
o zagueiro Renato Silva, ex

Botafogo. Como o time só
voltou a treinar na segunda
feira passada, dia 12, depois
de todos os rivais, o técnico -

Muricy Ramalho decidiu es

colher os que estiverem em

melhor forma. Para a equipe
de Itu, que conta com apoio
da Traffic para disputar o

Paulistão, a principal meta é
arrancar um ponto importan-
te jogando fora de casa. Atacante Washington treino normalmente com o ti'me, mos nõo estréio hoje

CAMPEONATO CATARINEI\!SE
20 Rodado
Hoje
19h30 - Criciúma x Atlético Ibirama
20h30 - Chapecoense xMetropolitano
22h - Moremo Dias x Avaí
Amanhã
19h30 - Tubarão x Joinville
21 h45 - Brusque x Figueirense

CAMPEONATO PAULISTA
la Rodado
Hoje
16h30 - Santo André x Palmeiras
19h30 - Mogi Mirim x Mirassol
19h30 - São Paulo x Ituano
19h30 - Marma x São Caetano
19�O - Paulista x Noroeste
19h30 - Oeste x Ponte Preta
21 h30 - Guarani x �ortuguesa
Amanhã
19h30 - Corinthians x Barueri
19h30 - Botafogo-SP x Bragantino
21 h30 - Santos x Guaratinguetá

CAMPEONATO GAÚCHO
la Rodada
Ontem_

.

19h30 -Internacional x Santa Cruz-RS*
19h30 - Juventude x Sapucaiense-RS*
Hoje
16h30 -Inter de Santa Maria x Grêmio
18h - Avenida x Ulbra
20h30 - N_ovo Hamburgo x Ypiranga-RS
20h30 - Esportivo-RS x São Luiz
Amanhã
19h30 - Veranópolis x Caxias

"'Até o fechamento da edição os jogos
não haviam encerrado.
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