
Saiba como fazer
o quarto do bebê
Cores claras são as mais indicadas para
criar um ambiente de tranquilidade.
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Falcão deve sair do Juventus.Vitória da esquerdo mais uma vez.
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para a duplicação da BR-280
Conforme cronograma, documento deveria ter sido emitido até ontem. Dnit não tem previsão

de quando a libera-ção deve acontecer. Só depois disso, licitação pode ser aberta.
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• Faculdades da região abrem
1,5 mil vagas no ensino superior

• Unerj/PucPR e Uniasselvi/Fameg
encerraram inscrições, mas

em janeiro podem ser abertas' .�!"""""

vagas remaneSceJ1l_�-

• �nscrições para o processo
se a Anhanguero/Fatej e

,_... ...... ,"',"'"' da podem ser feitas
é o dia 12

• Mais de doismil estudantes
se preparam para prova do
Enem, que será aplicada
nesse fim de semana

SEUS FILHOS

Prorrogado prazo
para quitar contas
Prefeitura deu mais 90 dias para quem
tem tributos atrasados aderir ao Refis.

Página 5

Oposição já teria
assinaturas à CEI
Vereador Justino da luz confirma que
vai tentar votar requerimento hoje
para abrir investigação sobre
as contas da Schützenfest.

Página 4

A POPULAÇÃO ENGORDOU
E FICOU MAIS ALTA NOS

ÚlTIMOS ANOS NO BRASIL

Estudo Saúde Brasil100B, do Ministério do Soúde. fonte: Uol

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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OPINIAO----------
EDITORIAL

Ensino superior
ficil explicar esse dado para milhares que bus
cam uma oportunidade sem conseguir.

O CenSO também mostra que algumas me

tas previstas no Plano Nacional de Educação'
dificilmente serão alcançadas.
No ano passado, por exemplo;
apenas 13,71% dos universitá
rios brasileiros tinham entre 18
e 24' anos, idade considerada
adequada para esse nível de en
sino. O percentual deveria ser

de 30% até 2011.
Autoridades em educação

precisam encontrar uma ma

neira de aproveitar melhor o potencial univer
sitário que temos, facilitando o ingresso de alu
nos sem trazer prejuízo para qualidade e assim
reforçando os indicadores de ensino.

CHARGE

LÚIZ CARLOS AMORIM,
ESCRiTOR E EDITOR

(HTTP://WWW.PROSA
POESIAECIA.XPG.COM.BR)

E termina novembro, dezembro vai
chegando, o Natal está aí. De repente
começo a notar a decoração natalina

.

nas ruas, nos prédios; em todo lugar, a
publicidade na televisão e nos jornais
apoiadas em músicas natalinas e em

Papai Noel e me dou conta de que ama

nhã é Natal. (Esqueci de dizer que o ja
catirão nativo florescendo nas matas é'
um forte indício de que o final de ano

está próximo - quando é que vou parar
de falar em jacatirão?).

PONTO DE VISTA

Olha aí o Natal!
Eu não deveria me surpreender, pois

há meses estou escrevendo meu livro de
contos de Natal - ainda tenho uns dois
ou três para terminar - então meio que
estava no clima, mas essa festa de sons

e cores que antecedem a data que come

mora o nascimento daquele Menino que
vem para gente, sempre nessa época, ain
da que a data tenha sido transformada
em festa meramente comercial, me acor

dam para o final do ano .

E por falar em música natalina, sou o

maior entusiasta dessa música, tenho até
um poema de Natal meu que foi musi
cado por compositor pernambucano, "O
Natal que eu quero". Ele gravou e man

dou pra mim.
Há uma meia dúzia de anos eu catei

músicas de natal brasileiras, mais aque-

DO LEITOR

Um senhor Talento
Anos 90. Na ex-Choperia da Praça (fundos do

museu Emílio Silva), um baixista me chamava a

atenção, o garotão Jefferson Lescowich. Principal
mente por não abusar da técnica do slap. Com mui
ta personalidade, pontuava a harmonia e impulsio
nava o ritmo. Vi-o tocar em vários outros lugares e'

vaticinei-lhe um futuro brilhante. Estudava em São
Paulo, com Nilton Wood e Nico Assumpção. Evo
luía rapidamente. Virou professor.

Jaraguá ficou pequena. No Festival de Jazz de
Joinville brilhou. Mudou-se para Curitiba, onde to
cou no Wonka Jazz Project e conheceu Hermeto
Pascoal. Por conta dessa amizade, Hermeto veio a

[araguá, em 7 de setembro de 2004. Na casa dos
pais do Jefferson, ali na Affonso Bartel, Baependi,
rolou uma festa memorável, que começou à tarde
e acabou na madruga, no meio da rua. Já em 19
de março de 2005, na Scar, com casa lotada, veio
o show "O Som Nosso de CadaUm", de Hermeto e·

Aline Morena.
Jefferson e sua esposa Cláudia Luz (cantora)'

abriram para o "bruxo", juntando-se a ele no final.
Curitiba ficou pequena. Mudou-se para o Rio de

Janeiro. Conheceu grandes músicos e logo começou
a tocar na noite carioca e pelo país afora. Foi ao pro
grama do [ô, com a cantora Taryn Szpilman. Pode
se vê-lo na Modern Sound, no Santo Scenarium
ou no Drink Café, dentre outros poínts. Seu baixo
preciso e seguro dá vida ao som do grupo Foco e de
instrumentistas notáveis como Chico Batera, Wil
son das Neves, Robertinho Silva, Mauro Senise, Zé
Roberto Bertrami (do Azimuth), Osmar Milito e Ri
cardo Silveira, dentre outros.

Em 10 novembro de 2009, no Sesc daqui, o sen

sacional baterista Toucinho, com seu "Sistema de
Animação" (filme sobre sua arte e vida), seguido de
um show, ao avistar na plateia o casal Alair e Ca
tarina, bradou: "Aí estão os pais do melhor baixis
ta do Brasil!". Lembrei que uma amiga, a Maria de

.

Fátima, sempre diz: "[eff ainda vai parar em Nova
Iorque!". É que nem só de Falcão vive Jaraguá.

OSMAR GÜNTHER, ENGENHEIRO CIVIL

O Censo da Educação Superior destaca um
elevado grau de ociosidade nas universidades
brasileiras. De cada cem vagas no meio univer
sitário 49 deixam de ser preenchidas por falta
de interessados. Mesmo que o

.

número corresponda apenas ao " Autoridades em
total de vagas que as institui- d

- .

ções estão autorizadas a ofertar, e ucaçao precisam
a simples leitura do estuda deixa

.' encontrar uma
um alerta, ainda mais porque se maneira de aproveitartrata do Brasil, um país onde o

acesso ao ensino superior ain- melhor o potencial
da é restrito. E a conclusão dele universitário
mais ainda.

As redes privadas respondem pela maioria
das vagas não preenchidas, porém foi no setor

público que o número de vagas não ocupadas
praticamente duplicou de 2007 para 2008, Di-

Os textos para esta coluna deverão ter no maximo 2.000 caracteres e podem ser
enviados para o e-mail redacao@ocorrelOdopovo.com.bl; ou por carta para a

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

• telefone (. não serão publicados).

las importadas clássicas, nossas conheci
das, mais algumas portuguesas e de ou

tros países, mais aquela minha, que citei
acima e fiz um CD, que dei de presente
por anos a fio.

Devo repetir o presente este ano e

dá-lo de presente também para os lei
tores que comprarem meu "Livro de
Natal", coletânea de contos, crônicas e

poemas sobr:e a data.
Ah, o meu novo livro de contos de

Natal não é para este ano, é para o próxi
mo. Só preciso terminá-lo este ano e essa

é uma boa época para isso. Hoje, inclusi
ve, me ocorreu um bom argumento para
mais um conto. Vamos ver no que dá.

Então estamos quase no Natal, gente.
Precisamos tentar não esquecer o que ele'
significa. Desde já, Feliz Natal para todos.

00
O CORRHO DO POVO
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Carolina Tomaselli
Resposta

A vereadora Natália Petry (PSB) contestou ontem as decla
rações da prefeita Cecília Kortell (DEM), que em reportagem
publicada no sábado comparou a situação de chefes nome
ados para o Arquivo Histórico que atuam em outro setor ao

caso da vereadora, professora concursada que trabalha no

museu. "Não gostaria de ser comparada com a situação dos
servidores apontados na reportagem, pois são situações dis
tintas, são funcionários estranhos ao quadro. E é diferente a

situação dos funcionários concursados e efetivos em relação
aos ocupantes de cargos comissionados. Esta declaração aca

bou causando um constrangimento, pois eles são meus cole-
gas de trabalho", declarou Natália.

'

ca rol ina@ocorreiodopovo.com.br
CÉSAR JUNKES

Quadrol
A vereadora também afiro'

mou que nenhuma fundação,
como a de Cultura e a de Espor
tes, tem quadro próprio, por
isso todos os funcionários são
cedidos de outras secretarias.
É o seu caso, funcionária da
Secretaria de Educação cedida

para a função que ocupa no

museu, explica. "Sempre houve
preferência por funcionários
-da Educação porque esta área
tem mais afinidades com a cul-

'

tura e esporte", explica Natália.
CÉSAR JUNKES

-lonorado
Verem'or Gilberto Junckes

(PPS) reclamou por não ter tido
a oportunidade de se manifestar
durante a audiência pública pro
movida pela própria Câmara para
discutir o' projeto que cria uma

Organização Social para adminis
trar o Hospital SantoAntônio. Não
foi o único. Na semana passada,
Junckes avaliou, na tribuna, que
o volume de despesas do hospital,
que chegam a R$ 480milmensais,
são elevadas se comparadas com
os atendimentos prestados, sejam
por convêrtios ou particulares.

Quadro2
A vereadora também decla

rou, por meio de nota, que no

período de sua gestão como 1

presidente da Fundação Cultu
ral, na administração anterior,
90% dos cargos de comissão
eram ocupados por funcioná
rios efetivos, incluindo o dela'
como presidente. Natália tam

bém fez questão de afirmar não
ter sido ela autora da denúncia,
em nenhum momento atribuí
da a ela na reportagem publi
cada sábado.

Reuni,ão
PC do B de Iaraguá do Sul

faz hoje, a partir das 19 horas
no Sindicato dos Químicos,
uma reunião de avaliação do
.mandato. Nesse caso, do verea
dor Jean Leutprecht (PC do B),
fundador da sigla na cidade e

o primeiro do partido com as

sento em mais de 70 anos de
história do Legislativo. O en

contro também vai discutir o

planejamento das ações para
o próximo ano, leia-se eleições
para deputado.

PIERO RAGAZZI

Ontem
Secretário de Administra

ção e Finanças, Ivo Konell foi
ontem à Câmara cobrar expli
cações sobre reunião ocorri
da na sexta-feira com os ve

readores para tratar sobre as

contas da 21 a Schützenfest,
que deve virar alvo de uma

Comissão Especial de Inqué
rito. Também ontem chegou
à Casa um pacote de 19 proje
tos, como de praxe em regime
de urgência, entre os quais o

IPTU 2010.

Pedidos
O Bairro Santa Luzia recebeu a

última sessão itinerante do ano, na

quinta-feira. No papel de presiden-
te da Associação de Moradores do
Bairro Santa Luzia, o suplente de
vereadorVílmarDelagnolo (PT) en
tregou a documentação necessária

para transformar o Caxias em enti
dade de utilidade pública e, assim, ..'

possa receber repasses' públicos.
Também pediu aos vereadores que
acompanhem e cobrem a execu
ção de ,21 pedidos encaminhados

por ele aoExecutivo nos 15 dias que
assumiu uma vaganaCasa

Aumento
Reajuste de 15% nos salá

rios dos servidores efetivos da
Câmara de Iaraguá será votado

hoje pelo plenário. A resolução
que reclassifica os vencimen
tos dos dez cargos do quadro
permanente já passou pela
primeira votação, com apoio
unânime. Segundo o presiden
te Jean Leutprecht(PC do B), o
aumento real não era conce

dido há dez anos. O abono de
R$ 400 para todos os servidores
também já foi aprovado, em

votação única.
I

Gratificados
Câmara de Vereadores deve

votar hoje o projeto de lei com
plementar que extingue dez
funções gratificadas de auditor
fiscal, e cria outras dez, de su

pervisor, assistente e encar

regado. O projeto estava na

pauta da última sessão, mas

foi retirado a pedido da vere

adora Natália Petry (PSB). A
,

mudança na estrutura admi
nistrativa já havia sido pro
tocolada na Casa, mas acabou
voltando para o Executivo.

FALAAí!

"
,

Atépenso
em fazer uma
faculdade,
na área.

"
SEBASTlANIi P�REIRA,
NOMEADA CHEFE 00

ARQUIVO INTERMEDIÁRIO,
MAS QUE TIlASAI,HII COMO
mmDE SERViÇO DA
fUNDAÇÃO CULTURAL
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SCHÜTZENFEST

POLíTICA----------

Abertum de CEI pode ser votada hoje
Requerimento será lido e PT vai pedir para ser incluído na pauta da ses�ª2"
JARAGUÁ DO SUL

Uma CEI (Comissão Especial
de Inquérito) para investigar as

contas da Schützenfest poderá
ser aberta hoje à noite na Câma
ra de Vereadores. O secretário da
Mesa, Justino da Luz (PT), adian
ta que o requerimento deve ser

lido na sessão ordinária, e poderá
inclusive ser votado.

Justino acredita que, além da
bancada do PT, terá a adesão de

pelo menos dois- vereadores da

oposição, tendo assim as qua
tro assinaturas necessárias para
abrir a investigação.

Paralelo ao pedido de aber
tura. da CEI, a Câmara de Vere
adores vai enviar esta semana

ofícios à Prefeitura solicitando
documentos da contabilidade,
da festa. A oposição questiona

o déficit de R$ 451 mil e a reli

ponsabilidade de pagamento
dos credores. "Vamos agir em

duas frentes, os pedidos oficiais
e a instalação da comissão", co
menta Justino.

Os vereadores Amarildo
Sarti (PV) e Natália Petry (PSB)
são a favor da CEI, mas não con
firmaram assinaturas. Segundo
Sarti, "a população cobra uma

resposta rápida sobre os nú
meros da festa e o Legislativo
precisa agir". Já para Natália,
a comissão é um instrumento

para apurar possíveis irregula
ridades na gestão pública.

O presidente do PMDB de [a
raguá do Sul, deputado estadual
Carlos Chíodini, já sinalizou que
a sigla deve orientar a bancada
a v�tar a favor da investigação,

Deputado explica na Aciag o

Códi'go Ambiental Brasileiro
O projeto de lei que cria

o Código Ambiental Brasilei
ro, incluindo reivindicações
da classe ruralista, esteve em

debate ontem à tarde na Aciag
(Associação Empresarial de
Guaramirim). O deputado fe
deral Odacir Zonta (PP), um
dos autores da proposta junto
com o deputado Valdir Colatto
(PMDB), palestrou sobre o as-·
sunto para lideranças do setor
rural da região.

Segundo Zonta, o objetivo
do projeto é fazer uma atualiza
ção do Código FlorestalBrasilei
ro, de 1965:, permitindo que os

Estados decidam alguns pontos
de acordo com a característica

de cada região. "Vamos criar
um código que leve em consi

deração também o ser humano,
e nãq.apenas as outras criaturas
da natureza", comenta.

Zonta espera que o projeto
seja votado ainda no primei
ro semestre de 2010. Defen
sor do Código Ambiental de
Santa Catarina, o deputado
garante que as autoridades já
estão aplicando a lei catari
nense, mesmo nos artigos que
conflitam com a legislação
nacional. "Um pequeno agri
cultor já pode trabalhar com

a distância de cinco metros,
.

para proteção da mata ciliar",
exemplifica.

.>

Odacir Zonta também é a favor do Código Ambiental Catarinense

caso a comissão seja requerida.
No

.

entanto, o vereador Lorival
Demathê (PMDB), assim como

o vice-presidente da casa, Isair
Maser (PR), defendem cautela.
"Cuidamos de preparar os ofícios
nesta segunda, Vamos apurar o

assunto corretamente para que
não seja aberta uma CEI políti
ca", afirmaMaser.

O vereador do PR contou
ainda que o secretário de Admi

nistração e Finanças, Ivo Konell,
esteve ontem na Câmara para
conversar com os parlamentares.
"Ele falou que não pode parti
cipar na sexta-feira, pois estava

fora da cidade, e queria saber

qual o resultado do encontro

com o Raulino", comenta.

GIOVANNI RAMOS
1

Justino afirma que já conta com o apoio necessário para abrir investigação

BFGoodricH
-

rm
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TORNEIRAS SECAS
,

Agua volta a faltar no município
Chuva fez estação de tratamento parar de funcionar por cerca de oito hor���
JARAGUÁ DO SUL

Pelo segundo fim de semana

consecutivo; a população de [a
raguá do Sul sofreu com a falta
de água. Se no sábado e domingo .

anteriores o problema ocorreu

devido ao corte de energia elétri
ca provocado por uma trovoada,
agora, a situação foi ocasionada
exclusivamente pela chuva.

Segundo Leocádio Neves e

Silva, assessor de Gestão Am
biental do Samae (Serviço Autô
nomoMUnicipal deÁgua e Esgo
to), já na sexta-feira o excesso de
turbidez, ou de materiais como
barro encontrados nos rios, pre
judicou o abastecimento. Nor
malmente ela não ultrapassa os
150 NfU:porém, nesse período,
chegou aos seis mil. Com isso,
a estação da autarquia parou de
funcionar por cerca de oito horas
e o tratamento teve de ser inter

rompido por completo.
O corte atingiu, principal

mente, bairros como Jaraguá
84, Rio Cerro, Jaraguá 99 e Rio
da Luz. No caso do Rio Molha,
foi a central própria da localida

de.que parou devido às precipi
tações registradas nos dias an-

Lojas abertos
mais tempo
JARAGUÁ DO SUL

. .

Quem pretende iIÍiciar o

mês de dezembro percorrendo o
. comércio jaraguaense em busca '

de presentes de Natal já pode se

programar para ir às compras em
horários diferenciados: A partir
de hoje, as lojas mantêm as por
tasabertas por mais tempo.

, Desta terça-feira até a sexta

feira, os trabalhos encerram

apenas às. 19h. Entre 7 e 11 de
dezembro, porém, os estabe
lecimentos vinculados à CDL

(Câmara de Dirigentes Lojis
tas) de Jaraguá do Sul fecham
ainda mais tarde, às 20h. Na
semana seguinte, de 14 a is, o
expediente encerra às 21h, ase

sim como acontece em 21, 22
e 23. Na véspera do Natal, ele
termina às 13h.

Já nos sábados, os traba
lhos iniciam de manhã e só
finalizam às i7h. Mas, se você
prefere ocupar os domingos es

colhendo o que levar para casa

tem das 16h às 21h.

teriores à situação. Pontos mais
distantes do Samae também
tiveram dificuldades. Entre eles
o João Pessoa e O Vieiras.

Conforme o assessor, o siste
ma opera na capacidademáxima
e, por muitas vezes, além dela.
O limite de vazão é de 420 li
tros por segundo. Para não haver
qualquer possibilidade de inter

rupções, ele deveria ter acrésci
mo de, pelo menos, 20%.-Contu
do, isso só deve ocorrer quando
a ETA (Estação de Tratamento de

Água) do Garibaldi estiver pron
ta, em 2011. "O excesso de cres

cimento populacional e a falta de
investimentos são uma questão
crônica na cidade", diz.

Enquanto as obras não termi

nam, os momentos de queda no

fornecimento tendem a surpreen
der os jaraguaenses. "Se houver
uma estiagem' os cinco sistemas

.

independentes começam a entrar

emcolapso", avisa. Eles estão ins
talados no Santa Luzia e no entor
no do Morro do Boa VIsta. No en
tanto, a maior representação vem .

da unidade principal, naVIla Rau,
na qual são redirecionados 80% da

água consumida no município. Estação de Trotamento de Águo' do Bairro Garibaldi vai aumentar em cerco de 40% o produção do Samae

Prefeitura prorroga prazo para
acerto de tributos atrasados
JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura de Jaraguá do
Sul prorrogou' o prazo para
adesão ao Programa de Re

cuperação Fiscal de Jaraguá
do Sul (Refisjaraguá). O pra
zo encerraria ontem, mas foi
prorrogado' por mais 90 dias,
conforme o Decreto Municí

paI6.955/2009.
O Refis, como é chamado,

oferece o abatimento total de

juros de mora '3 multa no caso

de pagamentos de tributos
devidos por pessoas físicas e

jurídicas. Os acertos facilita
dos valem somente para quem
ainda não negociou dividen
dos vencidos até o dia 31 de
dezembro de 2008.

Os incentivos abrangem
Cf) contribuintes com dívidas ati

� vas, ajuizadas ou em processo
i de execução fiscal. Outro bene
,� fício é a remissão -total ou par

Setor de Tributação do Prefeitura registrou movimento além do normal ontem cial da correção monetária e o

parcelamento da soma final. A
iniciativa inclui- inadimplên
cias de IPTU (Imposto Predial
e Territorial Urbano) e ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza). Além des
ses, também de tarifas como as

de Contribuição de Melhoria,
Taxa de Limpeza, de Conserva

ção de Vias Públicas, de Licen

ça para Localização e Perma
nência no Local e dos Atos de

Vigilância Sanitária.
Os débitos, conforme o

secretário de Administração
e Finanças, Ivo Konell, alcan
çavam o montante de R$ 100
milhões quando o Refis en

trou em funcionamento, há 90
dias. O total representaria cer

ca de seis meses de arrecada
ção. Apenas de agências ban
cárias, a Prefeitura cobra R$
65 milhões. Ainda não foram
divulgados os valores recupe
rados com o programa
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VESTIBULAR
,

Ultimos dias para se inscrever
'Na região, mais de 1,5 mil vagas são oferecidas em quatro faculdades
JARAGUÁ DO SUL

Quem pretende ingressar
no ensino superior a partir
do início do ano que vem

precisa se apressar e ficar
atento ao calendário. Isso

porque está próximo do fim
o prazo para realização dos
vestíbulares nas instituições
da região. Na microrregião,
são quatro faculdades, 38 op
ções de cursos e mais de 1,5
mil vagas considerando que
para cada curso é oferecida
uma média de 40 vagas.

O maior número de cursos
e matrículas em aberto está na

Unerj/PucPR que oferece 15
cursos e 710 vagas. Neste ano,
a principal universidade da
região, apresenta duas novas
opções: Tecnologia em Gestão
Ambiental e Tecnologia em

Alimentos, porém as inscri-.
ções foram encerradas ontem.

É possível que em janeiro os

candidatos disputem ainda

as vagas remanescentes, para
isso, vale a pena ficar atento à

divulgação de novos preces
sos seletivos. O mesmo ocorre

na Uniasselvi/Fameg.
Já as faculdades Anhan

guera/Fatej e Jangada, ambas .'

em jaraguá do Sul, ainda rece- I'.bem inscritos. Nas duas insti-

tuições, o prazo para inscrição II.segue até o dia 12, sendo que
as provas acontecem no dia 13

(veja quadro).
Para os estudantes que

concorrem a uma vaga na

Universidade Federal de San
ta Catarina, em Florianópolis,
as inscrições também já foram
encerradas. As provas que
aconteceriam nos dias 6, 7 e 8

de dezembro foram transferi
das para os dias 19, 20 e 2.1,
devido ao cancelamento da

prova.do Enem (Exame Nacio
nal do Ensino Médio).

DEBORA VOLPI

Provas do Enem reúnem cerca

de 2,3 mil estudantes no Vale
Mais de 4,5 milhões de estu

dantes de todo o país realizam
no próximo fim de semana, dias
5 e 6, a prova do Exame Nacio
nal do Ensino Médio (Enem).
Cómposta por 180 questões,
sendo 45 para cada área de co

nhecimento, a prova do Enem
terá início no sábado às 12h e

término às 16h30. Já no do-'
mingo, o exame começará no

mesmo horário, mas terminará
às 17h30. Na região, cerca de
'2,3 mil alunos realizam o exa

me. As provas acontecem em

Jaraguá do Sul, na Unerj, e em

Guaramirim, na escolà estadual

At�irante Tamari.daré. Os con

correntes precisam chegar aos

locais de prova com uma hora
de antecedência.

Um dos principais objetivos
do novo Enem, segundo propos
ta do Ministério da Educação, é
democratizar as oportunidades
de acesso às vagas federais de
ensino superior, possibilitar a

mobilidade acadêmica e induzir
a reestruturação dos currículos
do ensino médio. As provas do
Errem aconteceriam em outubro,
mas foram remarcadas devido ao

vazamento do conteúdo em uma

suspeita de fraude.

Provo do Enem tem início neste sábado, o partir dos 12h em todo país

• ANHANGUERAI FAlEI
• Inscrições: abertas até o dia 12/12
.• Taxa de inscriçâo: R� 25
• Provas: 13/12
• Cursos oferecidos: Gestão Comercial, Gestão de
Processos Gerenciais, Gestão Pública, Letras,
Ciências Contábeis, Pedagogia, Comércio Exterior,
Gestão Financeira, Gestão da Produção Industrial,
Recursos Humanos, Logística e Marketing.

• Inscrições / Informações: www.
vestibulares.br

• FACULDADE JANGADA
• Inscrições: abertas até 12/12
(gratuitas)

• Provas: 13/12
• Cursos oferecidos: Ciências Biológicas,
Educação Física e Enfermagem.

• Inscrições! lnformações: www.faculdadejangada.
com.br

• Cursos oferecrdos: Administração, Ciências
Contábeis, Comunicação Social - Habilitação
em Publicidade e Propaganda, Design - Moda,
Direito, Engenharia da Produção, Psicologia,
Serviço Social, Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em

Redes de Computadores.
• Informações: www.uniasselvi.com.br

• UNERJ/PUCR
• Inscrições: encerradas - mas em

janeiro podem ser abertas vagas
remanescentes
• Cursos oferecidos: Engenharia
Elétrica; Engenharia Mecânica,
Engenharia de Produção,
Admlnlstraçâo - Gestão Empresarial,
Administração, Ciências Contábels,

Teonologta em Análise e Desenvolvimento de

Sistemas, Tecnologia- em Automação Industrial,
Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia
em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia
em Alimenteis, Design. Direito e Moda.

• Informações: www.unerj.br

• UNIASSELVIjFAMEG
� Inscrições: encerradas - mas em janeiro podem
ser abertas vagas remanescentes

Pais reivindicam vagas em escola
Moradores da Barra pedem que região tenha nova unidade de ensino

Pais de alunos da escola esta

dual José Duarte Magalhães, na
Barra do Rio Cerro, em [araguá
do Sul, reivindicam mais vagas
para o ensino médio na unidade.
Ontem, lideranças da localidade,
alunos e pais realizaram uma ma

nifestação pedindo a solução do

impasse. De acordo com um dos
manifestantes, o autônomo Ano
ar Batisti, 37 anos, foi preciso que
a filha dele chegasse à escola às
7h para garantir a senha que seria
distribuída às 18h30, no domingo.
''Minha filha conseguiu amatrícu
la, mas muitos não conseguiram.
Só tem vaga para estudar à noite,
mas, por questões de segurança,
os pais não querem que os filhos
estudem à noite", comenta.

O presidente da Associação
dos Moradores do Jaraguá 99, Lau
dír Dalpias, diz que a escola, que
fica na Barra, acaba atendendo
alunos das localidades de Jaraguá
99, Jaraguá 84 e Parque Malwee.
''Fica ainda mais difícil para as

pessoas dessas localidades estuda
rem à noite. Tem gente que precisa
se deslocar seis quilômetros para

g estudar", argumenta. Para ele, o

� ideal seria que a região do Jaraguá
� 99 contasse com uma escola com

.

ensino médio.

CÉSAR JUNKES

Pois dizem que nôo querem que os filhos estudem no período noturno

Matrículas reabrem em janeiro
A gerente de Educação do SDR

Joroguó dO" Sul, Deni Roteke, diz que
o problema ocorre devido à demando
poro matrículas no primeiro ano do
ensino médio. foram abertos um total
de 260 vogas no unidade: 120 poro o

período matutino, 60 poro vespertino
e 80 noturno. "Poro o noite, temos so-

mente 34 matrículas até ogoro", reve
lo. Segundo o gerente, ainda existem
vogas disponíveis poro o ensino médio
nos escolas Giordini lenzi, Voldete
Piozeiro e Abdon Batista nos períodos
matutino e vespertino. Elo adianto que
os matrículas, encerrodos ontem, rea
brem de 11 o 15 de janeiro .
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Trecho entre Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul recebe fluxo de aproximadamente.12 mil veículos por dia

,SR-280

Ibama não emite
a licença prévia
Documento deveria ter saído até ontem

JARAGUÁ DO SUL

Assim corno aconteceu
com os demais prazos anun

ciados peloDnit (Departamen
to Nacional de Infraestrutura
de Transportes), a licença pré-

.

via para a duplicação da BR-
280 não ficou pronta ontem,
corno foi prometido. A previ
são era de que o documento
fosse emitido pelo Ibama (Ins
tituto Brasileiro dos Recursos
Naturais Renováveis) em até
60 dias após as audiências pú
blicas realizadas em São Fran
cisco do Sul e Jaraguá do Sul,
nos dias 29 e 30 de setembro.

A assessora de comunica

ção do Dnit em Florianópolis,
Maira Gonçalves, informou,
que, até a tarde de ontem,

'

não havia nenhuma previ-
, são sobre a emissão do docu
mento. O assessor do Ibama
de Florianópolis, Badaró Fer

rari, disse que o processo de
Iicenciamento é avaliado por

Contornoqrodoviário
Paralelamente às obras de duplicação será construído o contorno ro

doviário, com o objetivo de reduzir o. tráfego no BR-28D dentro de Jcrn
guá do Sul e Guoromirim, no perímetro urbano. O desvio terá pista duplo
e cerco de 22 quilômetros de extensão, com início nos fundos do Weg
Ouímico e término no Tifo Monos. Segundo o Dnit, os obras acontecerão
paralelamente à duplicaçãO do BR-28D.

urna equipe técnica do Ibama
de Brasília. A assessora do
órgão em Brasília, Janete Por- ,

to, não foi encontrada ontem
e não retornou as ligações da
reportagem.

No dia 4 de novembro, o

Dnit publicou no Diário Ofi
cial que havia requerido a

licença prévia ao Ibama. O
documento é necessário para
aprovar o projeto de engenha
ria, licitar a obra e elaborar o

PBA (Plano Básico Ambien

tal), para em seguida emitir a

licença de instalação, que per
mite o início das obras. A pre
visão é de que licença de ins

talação saia até 90 dias após a

liberação da licença prévia.
.

Durante' .a audiência pú
blica em setembro, o supe
rintendente do Dnit em Santa
Catarina, João José dos Santos,

afirmou que a duplicação dos
71,5 quilômetros entre Jaraguá
do Sul e São Francisco do Sul
deve começar somente em ju- ,

nho de 2010. Em visita a Santa
Catarina em maio do ano pas
sado, a ministra-chefe da Casa
Civil, Dilma Roussef, garantiu
que o edital de licitação seria

lançado em outubro daquele
ano e, que as' obras começa
riam ainda em dezembro.

Inicialmente, a duplicação
estava orçada em R$ 120 mi
lhões. Mas, devido às mais de
100 obras previstas em toda
a extensão - corno viadutos,
passarelas, pontes e outras

estruturas - a expectativa é de

que o custo chegue a R$ 500
milhões. As obras devem ser

concluídas em 2013.

'DAIANE ZANGHELlNI

o CORREIO DO POVODURÇA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO DE 20.0.9

Prefeitura fecho telemarketing
que funcionava, irregularmente
JARAGUÁ DO SUL

Desde 'ontem, o setor de
telemarketing de urna clínica

odontológica está impedido de
funcionar. O serviço, que esta

va instalado em um prédio no

centro da cidade, foi fechado
pela Prefeitura na sexta-feira à
tarde porque não tinha alvará
de funcionamento. A inte;rdi
ção aconteceu depois que a

fiscalização de posturas rece

beu queixas sobre a forma que
as funcioriárias abordavam as

pessoas nas calçadas.
"Esse tipo de publicidade

g ao ar livre não é permitida pelo
.� Código de Posturas do munid-
o
'"
«

pio", explicou o fiscal de pos
turas, Carlos Piske. Durante a

autuação, ele também verificou

que o centro de telemarketing
não tinha autorização para fun
cionar. Por isso, o local ficará
fechado até que a situação seja

,

regularizada. Conforme Piske, o
serviço já havia sido notificado
outras vezes pela publicidade
ilegal e, por isso, acumula mul
tas no valor de R$ 50 mil.

Já os atendimentos dentá
rios continuarão normalmente.
Segundo Piske, a clínica fun
ciona em um lugar diferente
da área de telemarketing e está
com todas as licenças em dia.

Gats apresento peço de teatro

poro garotos de programo
JARAGUÁ DO SUL

Na sala de uÍna casa notur

na na BR-280, no Bairro Nereu

Ramos, a atriz Sandra Baron,
deu vida à Arternísia Gentiles
chi, pintora italiana que nasceu

em 1593 e foi torturada no tri
bunal durante o processo, que
nioveu"contra o homem 'que a

'estuprou. Foi assim que o Gru-

po Gats de Teatro e o Comdim
(Conselho Municipal dos Di-,
reitos da Mulher) iniciaram, na
tarde de ontem, um 'projeto de

conscientização sobre a violên
cia contra a mulher.

A peça '1\ luz de Judite" foi
encenada para um grupo de ga
rotas de programa, que também
puderam assistir a urna palestra
sobre os direitos das mulheres.
"Todas as mulheres, indepen
dente de onde elas trabalham
ou vivem, estão suscetíveis às
mais diversas formas de vio-

lência. É muito importante que
elas conheçam os seus direi
tos", comentou Sandra.

A apresentação também
possibilitou que algumas mu

lheres pudessem acompanhar
urna peça de teatro pela primei
ra vez. "Se essa a apresentação
não acontecesse aqui, talvez eu
nunca assistisse", comentou
Maria *, que trabalha na casa

noturna há cerca de sete anos.

O projeto é financiado pelo
Fundo Municipal de Cultura de
Jaraguá do Sul e contempla 11

apresentações teatrais gratuitas
em locais alternativos, facilitan
do o acesso ao público. Também
estão previstas apresentações
para enfermeiros, policiais, bom
beiros, professores, estudantes,
clubes de mães e para as detentas
do Presídio Regional.

* O nome é fictício

PIERO RAGAZZI

Peça nA luz de Judite" foi apresentada ontem em uma casa noturna
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Natal solidário
No sábado, das 15 às 17 horas, o pessoal bacana do Centro de Educação
Infantil de Guaramirim, como todos os anos, promove o conçorrido e impor
tante bazar de roupas, calçados, brinquedos e objetos de decoração. O objetivo
da promoção é arrecadar fundos para compra de brinquedos às crianças neces

sitadas neste Natal. O valor da mercadoria é a partir de RS 1,00. Vale conferir

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES
Concretizando seu projeto de vida

" O medo tem

olgumo utilidode, mos
o covordio não. "GANDUI

IN LOVE
A bonita Kátia Luiza Enke, namorada
do jovem empresário Paulinho Edu
ardo Reis, o Nica, anda arrancando
elogios por onde passa. A morena

deu uma repaginada ne visual e está
feliz da vida! O belo casal é presença
confirmada no reveillón de Balneário
CamboriÚ,

PROGRAMA
Pilotado pela empresária Clica Voigt
e mõis uma trupe da ilha de Santa
Catarina, todos os domingos, à meia
noite, na Rádio Metropolitana de São
Paulo, ou se preferir pelo site http://
metropolitanafm.uol.com.br/ao-vivo/,
vai ao ar o programa Clube da TPM. A

. mulherada solta o verbo pra valer.

ONDE COMER BEM
EMJARAGUÁ
No restaurante Texas. Um dos melhores
chapeados da nossa região.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é Guilherme Vo

gel, da Agência Sonar. Ele também lê
a coluna todos os dias para ficar super
nntenodo no que acontece de melhor
em nossa sociedade.

NAS RODAS
• A minha amiga Marilu Gonçal
ves, certamente, é a mais querida -

aniversariante de hoje, em Balneá
rio Cemhoriú. Por favor, não ousem

esquecê-Ia! Liguem! Ela vai adorar
saber que foi lembrada.

• A jaraguaense Fabiane Ewald
. está pilotando com fidalguia na Av.
Brasil, em Balneário Camboriú, a

Viva Bem, loja especializada em pro
dutos hospitalares. Bola branca.

• A lindona Cibeli Lois Baroni foi
curtir, na sexta-feira, o show das
Velhas Virgens, e de quebra ficou
com um moreno bom partido. Pelo
queflquel sabendo pode rolar algo
sério. Quem viver verá!

FOFOCÓDROMO
Só o que se comenta nos corredores
de boates é sobre aquele conhecido
profissional de segurança que se

encantou com uma loirona reboculo
sa Acabou o namoro para ficar com
ela e simplesmente foi passado para
trás. A moça está "ficando" com seu

patrão. Pode? Só resta saber se ago
ra ele vai correr para os braços da ex

ou vão continuar ficando. Pra relaxar
eu sugiro um copo bem gelado do
delicioso chope Kiinigs Bier.

Denise J. Pommerening
foi uma das mais festejadas
aniversariantes do mês
de novembro

f
---,---.-,----.--

I����·r
:'�'7
j Troféus e Medalhas

t 3��_-4044

A bonita Angélica KQbielski, namorada do jovem Mário, do site
Moa Gonçalves, é a grande aniversariante de hoje. Mil vivas.

o empresário Guido Seifert e a sua Jussata,
em recente coquetel na sua loja Seifert

..
••••••

BUELTER
Émpreendimentos

vvvvvv, buettermen ri. com. b r

TE CONTEI!
• A festa promovida pelo
promoter Adrianinho Junkes,
no último sábado, na Sociedade
Diana, em Guaramirim,
superlotou a cosa. Mais de
3.500 pessoas foram prestigiar
mais uma edição do mega
evento Green Beats.

• Marlene Bruch e Ronaldo
Vargas é outro casalzinho que
desfila nas baladas da moda
sem medo de ser feliz .

• Na sexta-feira, no Pavilhão
de Eventos, em Jaraguá,
acontece ri mega show com a

dupla sertaneja Hugo Pena &
Gabriel.

• Neni Wolf, a esposa Tele e

toda a prole foram conferir dê
perto, no sábado, .0 cardápio
do Galetin, indicado por este
colunista.

• "Sucesso no Irã: 'Vai me
enterrar na areial Não, não,
vou Aiatolá'" (twitter.coml
tapadehumor).

• Acesse o siie www.

moagoncalves.com,br e confiro
os fotos dos festas do fim
de semana no Green Beats,
Scondidinho, Moinho e London,

• "É fácil apagar as pegados;
difícil, porém, é caminhar sem
pisar o chão." Lao-Tsé

-

• Seja educado, respeito os

idosos.

• Com essa, fui!

DICA DE HOJE
Ir 00 shopping Breithaupt.
Se preferir conhecer as

.

novidades da loja Bodega -

Empório e Delicatessen.
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FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE EDITAL W. 004/2009/SMSAS/PMS - ESF

o MUNiCíPIO DE SCHROEDER (SC), através da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, fixa normas para realização de Concurso Público
para admissão de' pessoal em por tempo indeterminado, para atender à Estratégia Saúde da Família, tendo em vista o disposto na Lei Complementar
Municipal n", 060, de 11 de novembro de 2008, e no Decreto n", 1.897/2008, bem como demais disposições legais aplicáveis.

1- DOS CARGOS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E REGIME DE TRABALHO:

GRUPO I - ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR

Atividade Requisitos Carga Horária Horário Vagas Remuneração
de Trabalho (Total) (R$)

Portador de certificado
13hOO às 16hOOMédico de conclusão do curso 01 6.861,96

superior com registro no
17hOO às 22hOO

respectivo Orgão
8hOO às 12hOOMédico fiscalizador do exercício 40h /semana 01 6.861,96

profissional 13hOO às 17hOO

Enfermeiro 13hOO às 16hOO
01 2.544,7017hOO às 22hOO

GRUPO II 1- ATIVIDADES DE NIVEL FUNDAMENTAL

Atividade Requisitos Carga Horária Vagas Remuneração
(Total) (R$)

Titular, no mínimo, de ensino
Agente Comunitário fundamental concluído, devendo

6 (Subdivididas em Microáreasde Saúde (Diversas residir a, no mínimo, dois anos na

Microáreas) comunidade em que irá atuar. 40h / semana conforme Edital Completo) + R$ 578,68
Cadastro de reserva

-

• A todos os servidores é devido Auxílio Alimentação, no valor de R$ 70,40.
1.1 Será reservada 01 (uma) vaga no cargo de Agente Comunitário de Saúde para portadores de necessidades especiais, de acordo com a Lei

Federal n. 7853/89, bem como decreto regulamentar ao diploma.
II - DAS INSCRiÇÕES:

�: 1.�'j:,�r�gU8�Ã�Fá�rg � fci'cTiurso Público serão realizadas conforme abaixo: .

Dias 11, 14, 15, 16 e 17 de dezembro de 2009, no horário das 8h às llh e 30 min e das 13h às 15h e 30 min, presencialmente, na Secretaria
Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder, situada na Rua Paulo Jahn, n' 147, Centro, Município de
Schroeder/SC;

2.2 Não serão aceitas inscrições por via eletrônica, correios, por procuração ou qualquer outro modo que não seja com a presença do candidato
no local e horários determinados no item 2.1.1 acima.

2.3 As taxas para inscrição no concurso público serão as seguintes:
Proflsaionals de Nível Fundamental I RS 15,00 (quinze reais)
Profissionais de Nível Superior I RS 30,00 (trinta reais)

2.4 As guias de recolhimento dos valores descritos no item 2.3 supra deverão ser retiradas no Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de
Schroeder, nos mesmos períodos descritos no item 2.1.1 supra, e o recibo de pagamento deverá ser apresentado no momento da inscrição, sob
pena de indeferimento da mesma.

111- REQUISITOS PARA INSCRiÇÃO:
3.1 São requisitos para inscrição no concurso público os seguintes:
3.1.1 Idade mínima de 18{dezoito) anos;
3.1.2 Ser portador de documentos que evidenciem o atendimento aos requisitos definidos no item 1.1 supra;3.1.3 Ser residente na Microárea em que irá atuar, no caso de Agente Comunitário de Saúde.

A íntegra do Edital estará publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, órgão de divulgação oficial da Prefeitura
Municipal de Schroeder, disponível no sítio www.diariomunicipal.sc.gov.br. bem como no sítio oficial da Prefeitura Municipal de
S.chroeder, www.schroeder.sc.gov.br.

Schroeder(SC), 01 Q de dezembro de 2009.

INGRIT ELI ROWEDER EINCHEMBERGER
Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social

ESTADO DE SANTA.CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE· SCHROEDER

SECRETARIA MUNICIP.II.L DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE EDITAL N'. 005/2009/SMSAS/PMS - ESFINASF

o MUNiCíPIO DE SCHROEDER (SC), através da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, fixa normas para realização de Concurso
Público para admissão de pessoal em por tempo indeterminado, para atender à Estratégia Saúde da Família - Núcleo de Apoioa Saúde da Familia, tendo
em vista o disposto na Lei Complementar Municipal n'. 060, de 1 t de novembro de 2008, e no Decreto n'. 1.897/2008, bem como demais disposições legais
aplicáveis.

I - DOS CARGOS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E REGIME DE TRABALHO:

Atividade Requisitos Carga Horária Vagas Remuneração
(Total) (R$)

Educador Fisico Educador Fisico 1.119,48
Portador de certificado de

Farmacêutico conclusão do curso supenor com 40h/semana Farmacêutico 1.832,75

Fisioterapeuta
registro no respectivo Orgão

Fisioterapeuta 1.832,75fiscalizador do exercício profissional
Psicólogo . Psicólogo 1.832,75

II - DAS INSCRiÇÕES:
2.1 As inscrições para o Concurso Público serão realizadas conforme abaixo:

2.1.1 Periodo, Horário e Local: Dias 11, 14, 15, 16 e 17 de dezembro de 2009, no horário das Bh às llh e 30 min e das 13h às 15h e 30 min,
presencialmente, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder, situada na Rua Paulo Jahn, n' 147, Centro,
Município de Schroeder/SC;

2.2 Não serão aceitas inscrições por via eletrônica, correios, por procuração ou qualquer outro.modo que não seja com a presença docandldato no
local e horários determinados no item 2.1.1 acima.

2.3 As taxas para inscrição no concurso público serão as seguintes:

Pmfissionais de Nível Superior I R$ 30,00 (trinta reais)
2.4 As guias de recolhimento dos valores descritos no item 2.3 supra deverão ser retiradas no Setor de Tributação da Prefeitura Municipal

de Schroeder, nos mesmos períodos descritos no item 2.1.1 supra, e o recibo de pagamento deverá ser apresentado no momento da
inscrição, sob pena de indeferimento da mesma.

111- REQUISITOS PARAJNSCRIÇÃO:
3.1 São requisitos para inscrição no concurso público os seguintes:
3.1.1 Idade minima de 18 (dezoito) anos;
3.1.2 Ser portador de documentos que evidenciem o atendimento aos requisitos definidos no item 1.1 supra;

...... �.

A íntegra do Edital estará publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, órgão de divulgação oficial da Prefeitura
Municipal de Schroeder, disponível nO sítio www.diariomunicipal.sc.gov.br. bem como no sítio oficial da Prefeitura Municipal de
Schroeder, www.schroeder.sc.gov.br.
Schroeder{SC), 01· de dezembro de 2009.

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER
Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

......

CRIADO MUNICÍPIO
DE BARRA VELHA

1--GERAl

-OANOÉ

No dia 10 de dezembro de
1961, o jornal O Correio do
Povo noticiava que o projeto
que desmembrava a cidade de
Barra Velha de Araquari tinha
sido aprovado, tornando o local
reconhecido como município.
A data escolhida para come

morar a emancipação política e

administrativa era o dia sete de
dezembro.

Barra Velha é urnmunicípio
que se destaca, entre os demais
do Estado de Santa Catarina,
pelas inúmeras praias que pos
sui, e por uma lagoa caio. apro
ximadamente dez quilômetros
de extensão, própria para a prá-
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-

DIVULGAÇÃO

tica de esportes náuticos. Barra
Velha é urna das praias mais

procuradas por jaraguaenses,
por ser a mais próxima da ci
dade. As areias do litoral ficam
lotadas no fim do ano,

A atividade pesqueira é
um setor que chama a atenção
dos turistas, que podem com

prar pescados diretamente dos
barcos de pesca ou nas con

vencionais lojas. A prática da
pesca esportiva também atrai
visitantes de várias regiões do

.

país. Na cidade também há o

famoso Morro do Cristo onde
existe 'uma miniatura do Cristo
Redentor.

ARQUIVO HISTÓRICO

ONDE É?
Essa foto é da en

chente de 1944.' Mas
você sabe que local era
esse? Onde era essa

ponte? Ela ainda existe?
Se você tem essas, ou

qualquer outra informa
ção sobre a fotografia,
entre em cantata com o

Arquivo Histórico pelo
telefone (47) 3275 1300
ou mande urn e-mail

para arquivohistorica@
jaraguadosul.corn.br

1 DE DEZEMBRO PELOMUNDO
• 1929 - É inventado o jogo do Bingo, por Edwin Lowe.

uma espaçonave.

• 1959 - Tirada a primeira fotografia colorida do planeta Terra, de

• 1970 - Aprovada lei na Itália que; em determinados casos, concede
o divórcio.

• 1976 - Estreia no Brasil o filme Dona flor e Seus Dois Maridos, com SÔIÚa
Braga, Mauro Mendonça e JoséWllker.

. -.- _ •.....-.-_.�-_._,-_.-.-, _ , _ _.-.,,- .•...-----.-.- - - - -,-.�-.-.- -.- -._-_._._ _ _ __ .. ,_.__ .- _._ .. -.-.__ ._-- _. __ __ ._ _. __ _ _._ _._._--.--.-._.

• 1976 - Angola é admitida como Estado-Membro da ONU.
• 2006.- q Xbox 360, da Microsoft, é lançado no Brasil .
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓWGO

Parabéns Uruguai
Namadrugada desta segunda-feira, JoséMu

jica foi eleito presidente do Uruguai com 53,2%
dos votos. No meio da chuva e vento, o ex-guer
rilheiro Tupamaro discursou acompanhado do
seu vice-presidente eleito, Daniel Astori, peran
te uma multidão de cidadãos que carregavam
os estandartes da coalizão de esquerda Frente
Ampla. No seu discurso, Mujica agradeceu ao

presidente do atual governo, Tabaré Vázquez, .

do qual foi ministro de Agropecuária, com pa
lavras emocionadas. "Obrigado Tabaré, porque.
ganhamos pela honra deste governo". O que o

presidente eleito quis dizer?
Simplesmente lembrou que seu triunfo de

veu-se a política econômica adotada pela Frente
Ampla, durante a gestão de Vázquez. Seu gover
no fortaleceu uma ativa política laboral, a qual
incluiu a extensão das negociações coletivas,
fazendo com que. a desocupação reduzisse de
11,4% a 9,7% entre 2006 e 2007, aumentando
ao mesmo tempo o salário real em 12%. Além
disso, se realizou uma profunda reforma impo
sitiva, que foi destinada a unificar Os tributos e

a renda empresarial, assim como a criação de
um imposto de renda para as pessoas físicas,
inexistente até então no Uruguai. Enquanto o

modelo neoliberal praticava sua política do de
sastre, Tabaré Vásquez se movimentava com

imensa cautela. Evitou definições concretas
em temas sensíveis, como a renegociação da
dívida externa ou o confronto direto com seus

adversários políticos. Pediu a seu então minis
tro José Mujica, o carismático líder-do setor da
Frente Ampla, liderada pelos ex-guerrilheiros
Tupamaros, que cuidasse o tom de suas decla
rações, assim como nomeou o moderado Dani
lo.Astori, como seu ministro de economia, de
modo a apaziguar a direita intransigente. Com
uma mensagem serena e um discurso pragmá
tico sem promessas eleitoreíras, construiu uma

base sólida para seu governo. Tal legado políti
co fez com que a Frente Ampla mantivesse seu

projeto econômico através da eleição do novo

presidente. Qual é a lição que nos mostra esta
nova realidade latino-americana? Que durante
os anos noventa, a ideia neoliberal de despoliti
zar a condução econômica - ilusão tecnocrática
de afastá-la dos seres .humanos - supostamen
te deveria gerar modelos sãos e equilibrados,
levando ao planeta a uma prosperidade sem

fronteiras. O resultado foi espantosamente de
cepcionante. Tanto é, que o giro anti-neoliberal
não é apenas uma tendência latino-americana,
senão que a mudança de consciência se en

tende no mundo todo. Nesse contexto, a nova

esquerda do sul do continente ressurge como

alternativa válida para substituir o sonho ne

oliberal. Pós-revolucionária, flexível, pragmá
tica, democrática, sem preconceitos e sem o

fundamentalismo do passado, a nova esquerda
continua sendo. esquerda. Porém, a novidade
mais importante é que a mesma converteu-se,
inesperadamente, na grande protagonista deste
início de século.

NOVELAS

VARIEDADES----------

JARAGUÁ DO SUL

CINEMA

• Cine Breithaupt 1
• Lua Novo (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21 h30 - sex, sob,
dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Breithoupt 2
• Substitutos (Leg) (14h40 - sex sob, dom, quo)
(14hl0, 16h, 17h50, 19h35, 21h20-seg, ter, qui)

,

• Atividade Paranormal (Leg) - Pré-estréio
(21 h25 - sex, sob, dom)
• Lua Novo (Leg) (16h30, 19h - sex sob, dom)
(16h30, 19h, 21 h30 - quo)

• Cine Breilhaupt 3
• 2012 (Leg) --------.....,
(15h, 18h, 21 h - sex sob, dom, seg, ter, quo, qui)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• 2012 (Leg) (15h, 18h, 21 h - sex, sob, dom,
seg, ter, quo, qui)

• Cine Cidade 2
• Tá Chovendo Hambúrguer (Dub)
(15h20 - sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)
• Substitutos (Leg)
(17h, 19h1 0,21 hl 0- sex sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Mueller 1
• Lua Novo (Leg) (14hl0, 16h40, 19h20, 21h50-sex,
sob; dom, dom, seg, ter, quo, qui)

Comportamento
muito previsível
Cecília é uma secretório competente:

Depois que seu patrão, Marcos, sai do
consultório dentório, elo guardo o equi
pamento, desligo os aparelhos, tronco
o porto e vai embora. Ele é um homem
tranquilo e o trabalho com ele é sem so

bressaltos. Hoje, ele e o mulher vão jan
tar em coso de amigos. Foto raro, penso o

secretório, mos Marcos desaparece.

• Cine Mueller 2
• Atividade Paranormal (Leg) - Pré-estréio
(20h, 22h - sex, sob, dom)
• Planeta 51 (Dub) (14h45, t5h45, 17h45 - sex, sob,
dom) (13h45, 15h45, 17h45, 20h15 - seg, ter, quo, qui)

BLUMENAU
• Cine Neumorkt 1
• Lua Novo (Leg) (14h, 16h40, 19h20, 21 h50 - sex,
sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Neumorkt 2
• Luo Novo (Dub) (13h45, 16h20, 19h, 21h30 - sex,
sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Neumorkt 4
• Os Fantasmas de Scrooge (Dub) (14h20, 16h50,
18h50, 20h50 - sex, sob, dom, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Neumorkt 5
.

• 2012 (Leg) (13h30, 16h30, 19h30, 22h30 - sex,
sob) (15h, 18h15, 21 h20 - dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Neumorkt 6
·2012 (Dub)(13h45, 16h15, 19h15, 22h15 - sex, sob)
• 2012 (Dub) (14h45, 18h05, 21h05-dom, dom,seg,

. ter, quo, qui}

DVD

Noiva de luto
quer vingança

nA Noivo Estava de Preto" conto o

história de Julie, que acabou de se casar
com o namorado de infância e grande
amor do suo vida. Logo depois o ceri
mônia, seu ornado é assassinado. Emo
cionalmente perturbado, Julie decide se

vingar, matando um o um os responsóveis
pelo morte do marido.

CAMA DE GATO
Alcino estmnho o frieza de Fertlinondo e de Julieta.
Verônico se espanto 00 ver o intimidade entre Rose e
os pois de Gustavo. Alcino pede que Mori entregue os

choves do kombi poro Rose. Os comparsas de Alcino
ovisom que encontmmm Ledo e ele diz o Mori que
irá 00 seu encontro. Verônico reclamo com Severo do
atitude de Ferdinondo e Julieta, mos disfarço assim
que vê Alcino chegar. Ele aviso que irá o São Poulo
pom trazer Ledo de volto e pede poro esposo cuidar
de Débom

..
Rose penso em não aceitar o kombi.

CARAS E BOCAS
Gabriel aceito ouvir o gmvoção e reconhece os vozes
de Socorro e Frederico. Vicente vai buscar Dafne e elo
diz que não pode se mudar sem Bionco. Judith uso

o promissório assinado por Nicholos pam chontogeá
lo. Léo vê Mileno indo embom do flot e vai folar com
elo. Nicholos entrego o cheque de sUo indenização o

Judith. Pelópidos retomo suas escutas. Goleno ques
tiono ri formo de agir de Judith. Nicholos, sem dinhei·
ro, tento reator com Mileno. Gabriel descobre que foi
vítima de uma armação.

VIVER A VIDA
Tereza se emociono com o teste, mos Miguel es
clarece que isso não significo que o filho voltará
o ondór. Ellen reclamo de Ricardo poro Arione e
vai embora assim que ele chego. Marcos falo poro
Gustavo providenCiar os passagens do médico de
Amã. Betino aceito o convite de Corlos poro olmn
çor. Elo desligo o telefone 00 ver Gustavo ligar e
fico nervoso com os insinuações de Corlos. Gustavo
não gosto que Betino não atendo os ligações. He·
lena recebe um buquê de Marcos e mostro poro
Alice como ficou o decoração do coso.

PODER PARALELO
Bruno diz o Fernando que está pensondo em entregar
Tony à polícia, já que ele matou o marido de Nicio.
Tony diz o lígio que elo foi uma pessoa nobre. Loilo
vai 00 encontro de Kholid. Kholid falo pom Loilo que
recebeu três milhões de Tony e afirmo que ele cfere
ceu uma sociedade em uma ação de RS 80 milhões.
Poulo, Kholid e Loilo soem mpidomente do quarto, 00
se darem conto de que os homens de Bruno entmmm
no hotel. Os três trocom de corros pom fugir. Loilo en

contm um GPS em suo bolso.

BELA A FEIA
O médico consegue fazer o comção de Ricordo bater
novamente. Vondo reencontm Vem. Elo pergunto o

porquê de Vem nunco o ter procumdo. Vem conto seu

dmmo. As duas se apoiam. Fábio aparece e diz que
Ricordo sofreu uma pomdo cordíoco. Cíntia e Rodrigo
se obmçom emocionados. Belo fico com ciúmes e

Hortêncio o consolo. Rodrigo olho desconcertado pom
Belo, que está triste com todo o situação. Verônico
fico pasmo diante do revelação de Dinho e pergunto
por que ele mentiu por tonto tempo.

(O resumo dos copítulos é de responsobilidode dos
emissoms).
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MUNDO ARTISTICO

Dúvida sanada
Dois baianos estão estirados nos re

des estendidas na sala. Um deles fica
com uma dúvida e, bem sossegado,
pergunto para o outro:
Oxente, será que tá chovendo?
- Sei não, meu rei.
- Vai lá foro e dá uma olhado, rapaz!
- Vou não, tô consodão.
- Então, chame nosso cão.
'- Oxente, chame você.
- Fernando Afonso!
O cachorro entra no sala, paro e deito
de costas 'poro os dois.
- Enttlo, meu rei, está chovendo?
- Tá não, o cão tá sequinho!

Ex-chocretes não

gostam de filme
Quatro ex-chacretes estão processan
do o diretor de "Alô, Alô, Ierezinho",
Nelson Hoineff. Segundo o "Jornal
da Tarde", elas se sentiram rotuladas
como prostitutas no filme e alegam
uso indevido de imagens. "Ou as delas
nem estão no filme, e as outras duas
aparecem em menos de um segundo",
diz Nelson ao jornal. Ele ainda afirma
que elas pediram o embargo do filme,
"mas o juiz negou".

lhailo diz que
era muito feio
É difícil acreditar, mas a. atriz Thaila
Ayala disse que era feia. "Era muito

magra", contou durante a entrevis
ta no ensaio para a revista VIP de
dezembro. Ela revelou que foi um
bebê lindo, mas aos seis anos, come
çou a ficar "muito, muito feia". Como
modelo, jura, fazia parte do time
das "esquisitas". "Era muito branca,
magra, olhão e com o cabelo muito
preto. Parecia a Mortícia".

SUDOKU

�E '

ssn e o

pequeno
Madonna.
O clic é

do leitora
Tânia de
Me�eiros.

I
,

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivj)
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 ae 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Tempo instável devido
ao deslocamento de
uma frente fria.

�Z6SE.:9SLv
9 e E L v 6 � , 9

L 9 V � Z: e 9 E 6
E�l96gveG
's 1:1 e E. 'li: G � 6 .9
69!1:'v�LEg�
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G 1:. 9 e 9 'L 6 v E
SES69.tZtL

� Jaraguá do Sul e Região
9/12

NOVA NASCENTE

• 16112 � 24112

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Bom astral para
trocar ideias e
incluir alguém em

seus planos de vida. Um romance

recente pode ganhar ares de com-
promisso sério. Tenha iniciótiva ,

e comece os seus projetos com
amor e dedicação, pois esse será o

segredo dó sucesso.

�. LEÃO

�.:l (22/7 a 22/8)
;: '} Sentirá_desejo de

�� se destacar no
trabalho. Hoje,

você estará mais sensível às
necessidades alheias. No amor,
uma paixão promete sacudir sua
vida. Reveja os seus sentimentos
e tente medir o quanto está
próximo dos seus objetivos.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
É hora de somar

forças com as

pessoas que tenham
as mesmas afinidades e objetivos
que você. A fase é das mais

promissoras nos relacionamentos,
sejam eles recentes ou estrutura
dos. Que tal se dedicar a assuntos
aos quais sempre gostou?

.�
TOURO .

(21/4 a 20/5)
O esquecimento e a

desatenção podem
te causar problemas.

.

É hora de se aprafundar nos
assuntos que mais interessam,
use e abuse da sua criatividade.
Sensualidade e erotismo em alta.
Não transforme obstáculos em

grandes problemas.

,., '"
CÂNCER

�.J (21/6 a 21m
;�;.._ ..;!� Poderá pecar pela
: ; falta de objetivi-

dade, mas, por
outro lado, conseguirá reverter
a situação se souber agir sem se

expor. E tempo de aperfeiçoar o
convívio com a pessoa amada.
Lembre-se de ajudar as pessoas
que se importam cóm você.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Atenção, pois
apesar de cameçar
o dia com muita

sensibilidade, as impressões cap
tadas podem não ser tão precisas.
A noite'será cheia de carinho com
o par. Pequenos gestos podem
fazer amigos se lembrarem de
como você é importante.

� Fases da lua

MINGUANTECH.EIA

02/12
HOJE

d
QUARTA

d
QUINTA SEXTA

MíN: 22°C MíN: 21°C MíN: 20°C MíN: 17°C
MÁX: 2JOC MÁX: 30°C MÁX: 29°C MÁX: 23°C
Sol com pancadas Sol com pancadas Nublado Sol
de chuva de chuva

#UBRA(23/9 a 22/10)
Hoje, poderá se

distrair facilmente e

fugir dos problemas
será uma válwla de escape! O as

tral garante êxito com atividades

.

mentais. À noite, uma declaração
de amor terá ótimo efeito. Busque
dentro de você sentimentos
verdadeiros.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Talvez. sinta uma

certa tensão entre
suas prioridades
e os interesses

alheios. Alguém da família pode
precisar da sua ajuda. Vênus
exalta sua capacidade de sedução:
aposte na conquista! Não se recu

se a enxergar os velhos padrões.
'.

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)

lIJ1 Tenha mais obje-
( { tividade e saiba

aonde quer chegar
para que os ventos te favoreçam.
Trabalho em equipe trará bons
resultados. A noite é sua: não
economize. charme nem encanta
mento! O amor, às.vezes, está nos

lugares menos prováveis.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

...{. A vida profissional
está bem-ampa
rada, porém, você

estará mais confortável ao agir
sem se expor. O romance requer
mais discrição hoje. Um envolvi
mento secreto pode surpreender!
O silêncio pode te levar a uma
profunda introspecção.
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ANIVERSÁRIOS

30/11
Adilson Nasato
Adilson Nasato
Alan A. Rublo
Alcione LAzevedo
Alexandre S. dos Santos
41mir Liesenberg
Angelo C. Zandavalli
Aurea M. Kirschén
César Ayala G. A. Vieira
César J. Voelz
Di090 Finger Dasse
DO�lleia Hornburg

.. Edeltraud D. Friedemann
Enedina P. Lustosa
Fabiano J. Girola
Giovane L. Dolpiaz
limar Saplinski
Irene Ittner Hartmann
Jaquetine Jardim
Jéssica Mauricio Maski
Jose A. 6ascho
Kátia C. Wolff
Ladi S. B. dos Santos
Maria Bernadete G. Voelz
Mario Isberner
Natanael F. Piazetzni
Otavio Demarchi
Patrícia Spezia
Sefgio Greuer
Tiãozinho do Acordeon

1/12
Acetino Voelz
Adélia Pimentel
Adernar Dréw.s
Allan D. Maffeuolli
Almiro Glatz
Andressa Becker
Antonio Fodi
Arno Ehlert
Arthur E. Bachmann
Beatriz da S. Corre0
Beatriz R. Chuika
Bethina L. Reckawsky
Eledia P. Pereira
Elfrida M. Behling
Eliane V; Backer
Elmar Prestini
Erna Viergutz
Gabriel Conzatti
GabrielIJ·da Silva Perotti
Henri G. Fritz
Inês de Souza Simm
Iraci Fischer
Iso Ide R. Growclski
Ivone H. Bassani
Juliana Weinfurter
Jussara·Weinfurter
Lllciane S. Araújo
Luziani A. Cirico
Marcio furlani
Marlice Nellmann
OIandina da Rocha
Paulo C. de Souza
Rafael.Henckmaier
Sergio Scheser
Sirlei L. Becker
Walter Riodel

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Netuno vai aguçar
a sua sensibilidade,
principalmente,

em relação à família ou questões
, que envolvam a sua intimidade.

No campo afetivo, você terá a

cumplicidade que sempre desejou.
Atente-se mais aos sinais que a

vidólhe dá.

PEIXES
-

til.. (19/2'a 19/3)
•• Se tiver dúvidas, é
�� melhor não tomar

nenhuma decisão.
Você corre o risco de se decepcio
nar com alguém do seu convívio.
Nó vida sentimental, o clima é de
grande realização. Use seu poder
de sedução para ganhar aquela
pessoa especial.
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Universo TPM
Por Elijane Jung un iversotpm@ocorreiodopovoocomobr

Melhor amiga
Crescemos no mesmo bairro,
porém tínhamos turmas' dife
rentes. Nos víamos na escola,
ela estava uns anos a minha
frente, mas nunca conversa

mos. Até meados dos anos 90,
quando comecei a namorar

o irmão do então namorado
dela. Viramos as melhores

amigas. Saíamos em pares,
nos divertíamos muito... Fo
ram-se os irmãos (o meu pri-

meiro e o dela mais recentemente) e a amizade permaneceu.
Solteiras, fizemos todas as farras que queríamos fazer. E agora
ela está apaixonada... E sendo correspondida. Ao mesmo tempo
em que fiquei feliz, meio que perdi o chão ... Torço de verdade pela
minha melhor amiga, a quem devo muito. Mas posso ficar tris
te só um pouquinho, por perder a exclusividade? Ahhh ... Que ela

-

sejamuito, mas muito feliz!

Disquemarido
Mais uma novidade vinda dos grandes cen

tros urbanos chega por aqui, calma não é o

que você está pensando. Sossega e lê o resto.
o disque marido oferece um homem para
realizar aquelas tarefas de casa que preci
sam de umamãozinhamasculina. Trocar um
chuveiro, retocar paredes, levar o cachorro

. para passear, arrumar o encanamento ... são
coisinhas que ummarido de aluguel pode re
solver. Basta ligar, como se liga para um disque pizza, e encomendar
o "serviço"; Os homens também podem usar desse artifício. Para os

casados, alivia o peso de ser o macho que faz tudo. Para os solteiros
e solteiras, uma solução, Às mulheres, um lembrete: os serviços li
mitam-se aos afazeres domésticos. Nada de fantasias mirabolantes,
dignas de uma trama de cinema.

BISCOITO DA SORTE
Não grite alegria aos quatro ventos.

FALTA POUCO
Contagem regressivapara as férias. Todomundo empolvoro
sa, amulherada já anda olhando as vitrines com olhar jocoso
(mais do que normalmente). Os homens solteiros já combi-

o

naram com os amigos em que praia vão azarar. Os casados
não pensam em mais nada a não ser em passar esse perí
odo longe da sogra. As crianças só pensam nos presentes,
os adolescentes rezam para que os pais escolham um lugar
bem agitado. E por aí vai. Enquanto isso, por vários moti
vos, alguns poucos ainda não planejaram nada. Sou adepta
do planejamento antecipado, que penso ser essencial para
realizaruma viagem perfeita. Mas já viajei de improviso, na
louca, e aos que estão despreparados, posso afirmar: às ve
zes decidir em cima da horapode serbem divertido!

Mentirinhas
A gente absorve infini
tas informações duran-
te a vida e questionamos
pouquíssimas. A Super
Interessante lançou uma

edição especial só sobre
curiosidades, coisas que
ouvimos e acreditamos.
Até então. São 57 mitos

desmentidos, entre eles

que o café com Coca Cola

espanta o. sono, que a lua
tem'um lado escuro, que
Jesus nasceu dia 25 de
dezembro. Que os gatos
sempre caem de pé, que -

os piratas enterravam te

souros, que. o tamanho da
ferramenta masculina tem
a ver com o tamanho do

pé, que a gente só usa 10%
do cérebro... É uma edição
bem bacana, super infor
mativa e esclarecedora.
Sem contar que dá para rir
um bocado.

• Torcedores do In
ternacional prometem
ceder um título impor
tante ao Grêmio, caso o

tricolor gaúcho vença o

Flamengo no domingo.
Se o competente, esfor

çado' poderoso, cuti cuti
Grêmio bater o Fla, leva
o título de time mais fofo
do Brasileirão. Será que
eles topam?

• A querida leitora Neo
mar quase perdeu as per
nas atrás das havaianas
vermelha com bolinhas
brancas que citei outro
dia. Está aí uma mulher
determinada. Querida,
obrigada pela dedicação..
Gente do bem!

• Hoje é o Dia Mun
dial de Combate à Aids.
É também o Dia do Ca
sal no Brasil. Juntando
uma coisa à outra, pa
rabéns aos casais que
se respeitam e se pre
servam. E viva o pre
servativo e as pessoas
conscientes!

• Parece que a notícia
é verídica. Na Flórida

algum engraçadinho
nomeou-seMickeyMou
se para processar o Pato .

Donald. E para provar
que a justiça funciona

que é uma beleza, o tri
bunal acatou o pedido e

J

designou como encarre

gado do caso o Sr. Pateta.

• Na sexta feira já sabe
rei se meu filho passou
de ano direto ou pegou
recuperação. Ele tem an

dado bem calado. Acho

que ele não está rezando

apenas à noite.

• DeRitàLee,BailaCo
migo:

"

... Se Deus qui-
.

ser um dia acabo vo

ando, tão banal assim
como um pardal, meio
de contrabando. Des
viar do estilingue, dei
xar que me xingue ...
E

.
tomar banho de

sol.,"
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linha de fundo
.

Julimer Pivatto
SCCup

Quinta-feira tem a aber
tura de uma das principais
competições do futebol de
base do país. A SC Cup, para
atletas com idade até 16
anos, terá sua festa de início
em Jaraguá do Sul, mais pre
cisamente no F12 Sports, do
craque Falcão, um dos maio
res incentivadores da compe
tição. Pode até se dizer que
ele foi o principal responsá
vel pela inclusão do Iuven
tus e por trazer jogos para o

Estádio João Marcatto. Uma
das presenças ilustres confir
madas na abertura é do, nar
rador da Band, Luciano do
Valle. Os jogos iniciam já na

sexta-feira (4/12) e o Mole
que Travesso joga às 19h con
tra o Corinthians.

SEGUNDONA

JARAGUÁ DO SUL

Ninguém saiu na frente na

primeira partida da decisão
do Campeonato Jaraguaense
de Futebol Não-Profissional dã
Segunda Divisão. O jogo de ida
entre Roma e Ponte Preta, rea
lizando no Campo da Vila La
lau no sábado à tarde, terminou
2x2. Na volta, que será no cam

po do Alvinegro, quem vencer

levanta o caneco e um novo

empate leva a decisão para os

pênaltis. O jogo de volta será no

domingo, 6, às 16h30.
Os times tiveram de enfren

tar um campo molhado e casti
gado pelas chuvas de sexta e sá
bado. Os visitantes marcaram o

primeiro com Maykel. O Roma
empatou com gol contra de
Nei. Mais uma vez os favoritos
da Ponte saíram na frente, des
ta vez com Jair Serafim. Mas,
bem no finalzinho do jogo, o

árbitro marcou um pênalti, que
Tonhão converteu para o Roma,

julimar@ocorreiodopovo,com,br

PI ERO RAGAZZI

Parceria enfraquecendo
Notícia não muito boa para a torcida do Iuventus, Bo

atos apontam que Falcão pode encerrar a parceria com o

Moleque Travesso. O motivo? Comissão técnica e diretoria
daMàlwee/Cimed conversaram com o jogador, que estaria
ocupando demais seu tempo com o Iuventus, o que pode
ria influenciar no seu desempenho em quadra. Além disso,
credores antigos estariam cobrando dívidas que nada tem
a ver com a gestão dele no tricolor. Independente do que
acontecer, é bom ressaltar que Falcão fez tudo que se pro
pôs a fazer: subiu o time de divisão e ainda conquistou o

título do estadual júnior.

deixando tudo igual.
O presidente do Roma, Ju

liano de França, disse que ape
sar do time ter empatado em

casa o resultado não foi de todo
ruim. "Estávamos perdendo e

buscamos o empate. Agora es

peramos fazer- o nosso melhor
fora de casa, com a mesma gar
ra e raça", acredita França.

O técnico da Ponte Preta,
Sandro Brandenburg, lamen
tou os três pontos perdidos,
mas exaltou a invencibilidade
de sue time. "Continuamos
sem perder na competição. O
empate fora, de casa até que
não foi um resultado ruim.
Mas poderíamos ter ganho, es
távamos duas vezes na frente
do placar e cedemos o empate
no final. Buscamos a vitória o

tempo todo, já que jogar pelo
empate em casa seria melhor",
analisou.

GENIELLI RODRIGUES

o CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO DE 2009 '

Decisão fica para domingo que vem
Roma e Ponte Preta empataram em 2x2 no jogo disputado na Vila Lalau

ESTATfsTICA
DIVULGAÇÃO

os PIORES DESEMPENHOS DE PAfSES ANFITRiÕES
DA COPA DO MUNDO ACONTECERAM EM 1982,
1994 E 2002 QUANDO, RESPEGlVAMENTE,
ESPANHA, EUA E JAPÃO (FOTO) CAfRAM NAS

OITAVAS-DE-FINAL SERÁ QUE A ÁFRICA DO SUL
PODE "QUEBRAR ESSETABU" EM 201 O?

DOIS TOQUES
COPAAMÉRICA.Foi confirmado Foz
do Iguaçu (PR) como sede da Copa
América de Futsal, que acontecerá
de 23 a 30 de maio de 2010
com dez paises.

ESTADUAL.A CimecllMalwee decide

hoje o estadual de Vôlei contra o

Barão, em Florianópolis. Se vencer,
conquista o tricampeonato.

***

*** SUPERLlGA.Na quinta-feira, o time
da Capital estreia na Superliga
2009/2010, em casa, contra o Sada/
Cruzeiro. No sábado, recebe o

Minas pela segunda rodada.

MEIAMARATONA.Simone Ponte
Ferraz, da equipe Faculdade Jangada!
FME, venceu aMeiaMaratona de
Blumenau, na categoria juvenil.

Gramado molhado foi a principal queixa de Ponte Preta e Roma no jogo de ida da decisão disputado sóbado
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Molwee preciso apenas do empate
Time jaraguaense pega a Unisul hoje na Arena e a ordem é evitar surpresas.

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

À primeira vista o Estadual
de futsal parece uma compe
tição sem muita importância
para o time' das proporções
da Malwee/Cimed. Mas a con

quista dessa competição ga
nha outro tamanho quando
se leva em consideração' a re

tomada da hegemonia da Taça
Brasil. ·Quem lembrou desse
detalhe foi o técnico Fernan

.
do Ferretti que hoje comanda
a equipe jaraguaense no jogo
de volta das quartas-de-final
da Divisão Especial do Catari
nense, às 20h15, contra a Uni
sul na Arena.

A Malwee conquistou um

trunfo importante ao bater a

Unísul no jogo de ida por 2x1
na casa dos adversários. Des
ta maneira os comandados de
Ferretti precisam de apenas

um ponto para garantir a vaga
na semifinal. A equipe que
passar vai enfrentar a Krona/
Joinville na próxima fase da

competição
Mesmo com essa vantagem

a palavra de ordem é vencer

a Unisul para não ocorrerem

surpresas. "O time tem que
jogar da mesma forma que
jogou em São Ludgero. Mar
car forte, tratar de vencer e se

o empate vier provavelmente
será no fim do jogo. Nós nun
ca jogamos pelo empate", lem
brou o comandante.

Ferretti espera a Unisul
com uma marcação fechada e

forte nos contra-ataques. Por
isso pediu toda a atenção dos

jogadores. "Eles apostaram
nisso no jogo de ida e com cer

teza vão apostar novamente",
indicou Ferretti.

Cruz de Malta e Vitória estão
na final da Primeira Divisão
JARAGUÁ DO SUL

O Campeonato [aragua
ense Não-Profissional da Pri-
meira Divisão conheceu no

fim de semana os seus fina

listas. da edição 2009. Cruz
de Mata e Vitória protagoni
zam no próximo domingo, 6,
mais uma decisão. As equipes
se enfrentaram nas finais de
2001 e 2002 e os vencedores
foram Cruz de Malta e Vitória,
respectivamente. O primeiro
confronto será no Estádio Eu-
rico Duwe e o segundo acon

tece no Campo do Vitória no

outro domingo, 13.
O Auriverde jogava por um

empate no jogo de volta da
semifinal. O resultado de 1x1

Para o confronto, a Malwee
não terá Lenísio, que ainda
não está totalmente recupera
do e, caso a equipe confirme a

classificação, deve voltar ape
nas na semifinal. Já Falcão vai
para o jogo.

VISITA

Quem assistiu ao treino
da Malwee na tarde de on

tem foi o ala Valdin, que veio

para acertar o contrato corri a

equipe jaraguaense. O atleta
não poderá jogar o Estadual
e deve iniciar o trabalho no

time apenas em 2010. "Quan
do você sai de um lugar tem
que deixar as portas abertas,
[lar isso fui lembrado pelo
bom trabalho que fiz aqui",
comentou o jogador.

GENIELLI RODRIGUES

SERViÇO
O quê: Malwee x Unisul
Ouando: hoje, ÔS 20h15
local: Arena Jaraguó
Ingressos: RS 10 (superior) e RS 15 (inferior)
Postos de Vendo: Postos Mime, Falcão'
$ports e Academia Vitta

�
Se conseguir o vogo, Molwee, do goleiro Franklin, pego Krono/Joinville

Sub-15 sai na- frente na briga pelo título
Futsal masculino lidera o grupo e pode confirmar o troféu em Camboriú
JARAGUÁ DO SUL

Futsol masculino sub-15 deu um importante posso em busco do bi Estadual

com �" Caxias deu ao time a

classificação, pois havia ven- Os times masculino e femi
cido o confronto de ida por nino de futsal sub-15 entraram

1xO. Os dois gols foram no fi- em quadra no fim de semana.

nal de cada tempo, Anderson As garotas terminaram na ter

abriu o placar para o time de ceira colocação do quadrangu
Santa Luzia, aos 42 minutos lar final do Campeonato Esta
de jogo,. e Magrão empatou, dual. Já os meninos jogaram o

aos 44 do segundo. turno da competição estadual e
No outro confronto, o Cruz terminaram na liderança.

de Malta venceu o Flamengo por Os jogos do masculino acon-
3x2 dentro de casa. O time Cruz- teceram na cidade de Caçador.
maltino abriu o placar com Leite A equipe. CEJ/MarlanlAfort/
ainda no primeiro tempo. Na eta- Luterprev!FME venceu duas e

pa complementar o Rubro-Negro empatou uma, se garantindo
empatou com Alagoas. Os man-

.

na primeira colocação. Com os

dantes fizeram mais dois com resultados a equipe deu um im
PC e Vanderlei e, aos 44, Alagoas portante passo rumo ao bicam
marcou mais uma vez, descon- peonato do certame e poderá
tando para os visitantes. concretizàr o título nos dias 4

e 5 de dezembro em Camboriú.
No primeiro jogo contra

o Camboriú os jaraguaenses
venceram por 3x1. A partida
contra os donos da casa o re

sultado foi de 1)(1. E o terceiro
� e último confronto Jaraguá ba

� teu Indaíal por 2xO. Agora, no
� returno, basta a equipe vencer

, � Indaial .e Camboriú que levará

:.",,� a taça. Em segundo lugar ficou
.. 'I g Indaial, Camboriú está em ter-

6. � ceiro e Caçador é o lanterna do
Cruz de Malta (bronco) bateu o Flamengo em coso por 3x2 e ficou com o vogo quadrangular final.

Boa campanha no feminino
Já as,garotas estiveram em Cha- drangular final. O técnico Vitor Ale-

pecó no fim de semana e termina- xandre elogiou o boa componho dos
rom o Estadual no terceiro coloca- jaroguaenses. "Apenas fomo.s der-

çõo. Quem conquistou o título foi rotados pelos duas equipes que dls-
Brusque. As donos do coso ficafam putaram o titulo até o último rodado,
com o vice-campeonato e Criciúma por se trotar de uma equipe caseiro e

amar.gou o último colocaçõo do que- estreante ficamos muito contentes".
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Basquete adulto leva
título da Segundona
Adversário não apareceu para jogar a decisão
JARAGUÁ DO SUL

o processo de retomada
do basquete adulto masculino
deu um grande passo no fim
de semana. A equipe Ajab/
FME conquistou o título da

Segunda Divisão do Campeo
nato Estadual, disputado em

[araguá do Sul. Mas o título
não veio da forma esperada.
Na decisão, que seria domingo

-

de manhã, o adversário [Bla
ckstar de Joinville) simples
mente não apareceu. A ale

gação é que, na mesma tarde,
aconteceu a decisão - da Liga
Norte, e os joinvilenses prefe
riram esta última.

A
-

Federação Catarinen
se de Basquete estuda uma

forma de punir a equipe (até
com multa), já que, ao aceitar

disputar a competição, o Bla
ckstar já tinha conhecimento
da tabela.

Os jaraguaenses fizeram
seu papel dentro de quadra.
Nos dois primeiros jogos do

quadrangular, venceram Iça
ra por 91x31 e Criciúma por
66x39. No total, foram seis

partidas disputadas em todo

campeonato, sendo cinco vi
tórias e apenas uma derrota,
com 373 pontos marcados e

266 sofridos.

Apesar de ser uma Segun
da Divisão, o título não va

leu vaga na divisão de
-

elite
do basquete catarinense. A

promoção da competição foi
uma forma encontrada pela
FCB para manter as equipes

TíTULO

Time adulto jaraguaense venceu éinco dos seis jogos disputados no Estadual

Mirim Feminino em quarto
A equipe Elian/FME de basquete

mirim feminino terminou em quarto
lugar no Campeonato Catarinense
da categoria. Jogando em ehapecó
no fim de semana, os comandadas
de Vivian Campos Martins con-

quistaram duas vitórias e so.freram
três derrotas. Ao todo, a equipe
Elian/FME realizou 11 partidas na

competição, vencendo oito e per
dendo três, marcando 627 pontos e

sofrendo 315.

ter o elenco e se preparar para
-

os Jogos Abertos de 2010, que
comemoram 50 anos voltando
a origem - serão disputados
em Brusque.

o CORREIO DO POVO IETERÇA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO DE 2009

CAMPEONATO BRASILEIRO - 5ÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

Coi. Times PG J V E D GP .GC SG Apr,
1° Flamengo 64 37 18 10 9 56 43 13 58%

2° Internacional 62 37 18 8 11 61 43 18 56%

3° Palmeiras 62 37 17 11 9 57 43 ·14 56%

4° São Paulo 62 37 17·11 9 53 42 11 56%

5° Cruzeiro 59 37 17 8 12 56 52 4 53%

6° Atlético-MG 56 37 16 8 13 55 53 2 50%

7° Grêmio 55 37 15 10 12 66 44 22 50%

8° Goiás 54 37 15 9 13 62 63 ·1 49%

9° Avaí 54 37 14 12 11 60 52 8 49% c

10° Corinthians 49 37 13 -lO 14 47 54 _ -7 44%

11° Santos 49 37 12 13 12 57 56 1 44%
12° Barueri 48

-

37 12 12 13 59 52 7 43%

13° Vitória 47 37 13 8 16 49 �5' -6 42%

14° Atlético-PR 47 37 13 8 16 42 49 -7 42%

15° Fluminense 45 37 11 12_14·48 55 -7 41%

16° Coritiba 44 37 12 8 17 47 59 -12 40%

1,vo Botafogo 44 37 10 14 13 50 57 ;;,7 40%

18° Santo André 41 37 11 8 18 45 57 -12 37%

19° Náutico 38 37 10 8 19 48 70 -22 34%

20° Sport. 31 37 7 10 20 48 67 -19 28%

37"RODADA

Corinthians Ox2 Flamengo
Palmeiras 3xl Atlético-MG
Santo André 5x3 Náutico
Atlético·PR 2xO Botafogo
Grêmio 4x2 Barueri
Fluminense 4xO Vitória
Goiás 4x2 São Paulo

Sport 1x2 Internacional

Cruzeiro 4xl Coritiba
Avaí 2x2 Santos

3S"RODADA

DOMINGO (6/12)
17h - São Paulo x Sport
17h - Santos x Cruzeiro
17h - Barueri x Atlético-PR
17h - Coritiba x Fluminense
17h - Internacional x Santo André
17h - Flamengo x Grêmio
17h - Vitória x Goiás
17h - Náutico x Ava;
17h - Atlético-MG x Corinthians

17h - Botafogo x Palmeiras

de menor investimento em

atividade, parcialmente sub
sidiando a disputa através do
convênio com a Trimania. A

intenção do time agora é man-

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO

POSo Clube PG J V E D GP GC SG APR. 3S" RODADA

1° Vasco 76 38 22 10 6 58 29 29 67% Portuguesa 1><1 campinense
Paraná 1xl Fortaleza

2° Guarani 69 38 21 6 11 55 51 4 61% ABC Ox1 Bragantino
3° Ceará 68 38 19 11 8 54 34 20 60%

•

Duque de Caxias 4x1 Ponte Preta

4° Atlético-Gô 65 38 20 5 13 73 53 20 57% São Caetano 2x1 Figueirense

5° Portuguesa 62 38 188 12 53 45 8 54% ���t:��2�2��v�����e
6° Figueirense 60 38 19 3 1664 51 13 53% Ipatinga 2xO Vasco

7ó São Caetano 54 38 15 9 14 52 38 14 47% Brasiliense 2x1 Vila Nova

8° Duque de Caxias 54 38 15 9 14 55 55 O 47% Ceará OxO América·RN

9� Bragantino
�

53 38 15 8 15 52 51 1 46%
10° Paraná

-

53 38 14 11 13 51 56 -5 46%
11° Ponte Preta 52 38 1410 1462 55 7 46%
12° Bahia 51 38 149 1552 53 :1 45%
13° Vila Nova 49 3.8 :14 7 17 :42, ,59 -1743%
14° Brasiliense 48 38 146 1845 56 -1142%

Cf) 150 Ipatinga 48 38 1212 1443 50 -7 42%
�
o

16° América-Rlv 46 38 137 1849 61 -1240%

� 17° Juventude 44 38 128 1846' 50 -4' 39%
UJ 18° Fortaleza- 38 38 10 8 20 56 64 -8 33%
� 19° Carnpinense 37 38 114 2354 79 -2532%
� 20° ABC 35 38 105 2340 66 -2631%

I� PG - pontos ganhos; J - jogos: V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró;
�
g

GC· gols contra; SG - saldo de gols; APR. - aproveitamento
::l
>

Ci

---------t.I,Iij,;jiji1,.:Jih1'a>---------
UGA JARAGUAENSEfUTEBOL CATARINENSE

COPA SANTA CATARINA
7° RODADA RETURNO

Avaí 2x5 Criciúma

PRIMEIRONA

SEMIFINAL - JOGOS DE VOLTA

TITULARES

Vitória'" 1 x1 Caxias

.Cruz de Malta* 3x2 Flamengo
ASPIRANTES

Metropolitimo 2xO Figueirense
Brusque 4x1 Atlético Ibirama

CLASSIFICAÇÃO FINAL RETURNO:

Metropolitano 14. Joinville 11. Criciúma

11, Brusque 10, Figueirense 5. Avaí 4 e

Atlético Ibirama 3.

Caxiós 4x7 Vitória*

Cruz de Malta 2x3 Botafogo*
'" Classificados para o final

DIVISÃO DE ACESSO

FINAL - JOGO DE VOLTA

XV de Outubro* 4x2 Guarani
* Campeõo e classificado para o Divisõo

Especial

SEGUNDONA
FINAL - JOGO DE IDA

BalTUbaxo 0x2 Roma (aspirantes)
Roma 2x2 Ponte Preto (titulares)

Vôlei infantil termina em quarto lugar
Time sentiu a pressão de jogar em casa e viu Joinville ser campeão
JARAGUÁ DO SUL E foi justamente o último fator

O time infantil Marisol/FME que influenciou no desempe
decidiu em casa o quadrangu- nho dos garotos.

-

lar final do Campeonato Esta- Eles terminaram a competi
dual da modalidade. A equipe ção na última posição do qua
entrou como favorita ao título drangular final. Joinville foi o

por dois fatores: primeiro por campeão, Blumenau vice eÍtajaí
ter vencido todos os adversá- _ ficou em terceiro. Nos jogos, os
rios que estavam na decisão comandados de Kadylac, vence
(Itajaí, Joinville e Blumenau) ram o primeiro jogo contra Itajaí
e, segundo, por jogar em casa. por 3 sets a 2, perderam o segun-

CÉSAR JUNKES

do confronto para Blumenau por
3 sets a 1 e foram derrotados por
Joinville por 3 sets aO.

"Entramos com a pretensão
de ser campeão. Mas não con

seguimos tirar a tensão e a res

ponsabilidade de jogar em casa",
atribuiu o treinador, emendando
que-essa condição fez com que o

vôlei apresentado não fosse o su-

ficiente para o título. Garotos dQ_ infantil não conseguiram suportar a pressão de serem favoritos
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.Resgatando a história dos negros
Alunos da escola municipal Adelino Francener aprendem a valorizar a cultura africana

CAtravés
do Projeto Leitura

os estudantes da escola mu
nicipal Adelino Francener,

de Jaraguá do Sul, trabalharam so

bre a conscientização e respeito às
diferentes culturas. Dentre as ativi
dades propostas os-alunos estuda
ram a história dos negros. Com a

ajuda dos educadores e dos pais, as
turmas produziram bonecos, más
caras, bandeiras dos povos africa
nos, tranças coloridas, artesanatos,
entre outros itens.

De acordo com a professora
Abigail da Silva Betoni, que atua
há 20 anos ria unidade de ensino,
os colonizadores do bairro foram
os africanos e hoje muitos des
cendentes deles estudam na esco

la. É por isso também que o tema

da conscientização negra esteve

presente em todas as disciplinas.
"São ações diárias com momentos

de socialização em sala de aula.
Reunimos toda a escola uma vez

por mês e algumas turmas uma

vez por semana", afirmou a edu
cadora.

Segundo a aluna Gabrielli Bil
ck, 8 anos, do terceiro ano, a histó
ria de Ibiá foi a que mais chamou
a atenção. "A boneca Ibiá era uma

menina feliz que morava na África
e dois homens brancos venderam
ela para o Brasil", contou a menina.
Para a estudante Patrícia da Luz,
8 anos, do segundo ano, além de
aprender muitas coisas, é divertido
participar dessas atividades.

.

"Fizemos as máscaras que eram
usadas em festas de casamento pe
los negros com material reciclável",
destacou outro aluno, Mateus Hen-

.

rique Bernardine, 8 anos.

DAIANA CONSTANTINO Alunos produziram bonecos, máscaras, bandeiras e tranças coloridas

Informações:www.bomjesus.brI47 3371- 0779 Matrículas Abertas
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hegada do bebê exi
e muitos preparos. Ter
m quarto decorado es

pecialmente para ele é o de

sejo da maioria das mamães.
Mas na hora de colocar a mão
na massa e escolher móveis,
tinta e brinquedos é preciso
prestar atenção para não exa

gerar. O bebê precisa de um

ambiente aconchegante, e não
de um lugar carregado, cheio
de cores.

A arquiteta Graziela Bor

din, do escritório FGM Ur

bana, afirma que o bebê ne

cessita de um local tranquilo,
especialmente nos primeiros
meses. "O ambiente deve ser

saudável, confortável e acon
chegante, independente dos

adereços e do grau de sofisti

cação do espaço".
A área reservada ao recém

nascido deve ser de fácil acesso,
para que o bebê seja atendido
com rapidez quando necessitar.
Uma boa opção para começar a
decoração do quarto é planejan
do a distribuição damobília. To
dos os móveis devem ser práticos

e revestidos com materiais lavá
veis e resistentes. .

Na hora de escolher a cor, é

preciso tomar cuidado. "Tons
claros são sempre os mais in
dicados. As cores vibrantes
deixam os bebês mais agita
dos. Cores claras tendem a

acalmar e aumentar a atmos

fera de conforto e aconchego.
Atualmerite, além dos muito
utilizados azul, verde, amarelo
e rosa clarinho, também tem

se buscado cores mais moder
nas, como o cinza claro, tons
de bege claro e areia" revela.

Um quarto de criança deve
ser decorado de forma a adap
tar-se com facilidade às dife
rentes etapas do crescimento
dela. Escolher um tema muito
infantil vai obrigar os pais a

mudarem o local rapidamente.
"As pessoas-que querem utili
zar o espaço por mais tempo
sem ter que modificar radi
calmente a decoração optam
por espaços mais neutros, pois
conforme a criança vai cres
cendo" podem-se ir mudando
alguns elementos na decora-

• Faça uma linha reta entre a

janela e a porta do quarto
para descobrir o caminho da

_ , v

corrente de vento. Posicione
a cama ou o berço fora deste
espaço.

• Estudebem as dimensões do

quarto, para não cair no erro
'de comprar mobília muito
gral1dê ou pequena.

• Pari3 q!-Jer:m vai cQrtlprat móveis

noyos, existemno mercado."
berços m�iores, que podem
ser.utilizaGt�s até quatro.an<:)s,
GOro r�gtlti3ge!l"l de·altura.

• P9ltro�as podem ser de abfir,
1:rarlsfdrmaI1CJó-se liuma cama
at.!xiliar,mt.litoútlln� cê}sQ de

�uartos para b�bês.Se \locêfor dormir lá nos pr:imeiros '

meses ficará mais fácil sair do
quartOãa Criança, do que ela
do seu.

•Brocure evitar a instalação
d� videogames � televisores,
quanto mênor'a exposição
visual, meflQs a criança lembra
deles.

ção e deixando o quarto mais

personalizado", confirma a ar

quiteta.
Uma boa dica para desen

volver a decoração é recorrer à
internet, às revistas especializa
das ou visitar diretamente algu
mas lojas para começar a reunir
ideias. Ou ainda procurar um
bom arquiteto. "Um profissio
nal pode ajudar amelhorar fun
cionalmente o espaço, e proje
tá-lo conforme as necessidades
do cliente e a verba disponível.
Mas mesmo que não se pos
sa contratar um profissional, é
possível fazer um ambiente de

qualidade que satisfaça as ne

cessidades da mãe e do bebê"
acrescenta Graziela.

É bom lembrar também que
a mãe precisa se sentir con
fortável nesse ambiente, pois
é onde ela vai passar grande
parte do tempo, amamentan
do, trocando a criança ou brin
cando. O ideal é investir numa
cadeira de embalar ou em uma

poltrona.

DÉBORA KELLNER

Cores neutras
ajudam a passar

tra�quilidade
para as crianças

É fundamental
pensar na
funcionalidade
do quarto

•.Equipamentos de Som são

interessantes neste cômodo,
pois a música pode servir para
marcar a hora do banho e do

�

sono. Isso é muito importante
para as mães se comunicarem
com os bebês:

• O essenci�1 para o ÇJuartodo
bébê'é o berço, cômoda (para
ser utHizada como trocadore

9!JarçJa-roupa) uma poltront;i.
para amamentar, çesta para"
utensílios,lixeira e ama

iluminação adequaçla.

Seus,fl'lhosW O CORREIO DO POVO
� 1 de dezembro de 2009

Casas de veraneio
•

e as crianças
Edson Lima,

arquiteto e pai

Está chegando o verão, a estação mais divertida do ano, e com

ela o sol, as férias e para ficar aindamais legal, a praia. As crianças
adoram, os adultos" se divertem.

Saímos de onde moramos e vamos com crianças para uma
casa, apartamento, hotel ou pousada. Convém conhecer o lugar"
onde vamos passar as" férias, e nesse caso alguns cuidados são

decisivos para aumentar a segurança e evitar acidentes, então
vejamos:

Escadas: As normas seguidas pelo Corpo de Bombeiros nos di
zem que uma criança pequena pode escorregar por baixo de um
corrimão de escada, se tiver, um espaço de 15 centímetros de al
tura! Naturalmente nem todas as escadas estão adequadas a essa

norma, então é bom ficar alerta.
Janelas: Telas de proteção são índispensáveis em janelas altas

e sacadas.
A praia: Uma nova praia sugere urn reconhecimento da infra

estrutura local. Sombra, água potável, banheiro e lugares para
comer estão na lista preferida das crianças.

A rua: As pessoas vêm de lugares diferentes e vão passar fé-

.

rias na mesma praia, e nem sempre as pequenas comunidades

praianas estão preparadas para receber tantos carros e tanta gen
te ao mesmo tempo. Muitas vezes faltam placas de sinalização,
faixas de pedestres, segurança no trânsito. Portanto, atenção redo
brada com carros, motos e bicicletas em circulação.

Piscina: é bom ter urna piscina na casa para relaxar, após urn
dia de sol intenso na praia. Mas é preciso cuidado com as. crianças
pequenas! O acesso deve ser vigiado, para que elas não cheguem
sozinhas lá.

Vamos prevenir, não custá nada, e teremos fériasmais tranquilas.
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Governo não prQrrogará estímulos
Jorge: bens de capital não terão continuação da redução do IPI

Bernt Entschev
HEADHUNTER

AGÊNCIA BRASIL

SÃO PAULO

o ministro do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio
Exterior, Miguel Jorge, disse
ontem que o governo não pror
rogará os estímulos concedidos
para o setor de bens de capital
(máquinas e equipamentos) .e

. que não estuda a redução do IPI
(Imposto sobre Produtos Indus

trializados) para outros setores,
além daqueles já beneficiados.
As declarações foram feitas após
participação do ministro no 8°
Construbusiness (Congresso
Brasileiro da Construção), reali
zadona sede daFederação das In
dústrias do Estado de São Paulo.
Nas últimas semanas, o gover
no anunciou a prorrogação das

alíquotas reduzidas do IPI para
eletrodomésticos da linha bran-

ca com maiores índices de efi
ciência energética, carros flex,
caminhões novos' e materiais
de construção. Também incluiu
na lista móveis de madeira, aço,
plástico e ratan (vime e junco).
Em sua palestra, o ministro fa
lou a respeito do programa de
habitação Minha Casa, Minha
Vida e de outros projetos que de
vem elevar os investimentos no
setor de construção civil, como
a Copa de 2014 e a Olimpíada
de 2016: Jorge criticou a buro
cracia para a aprovação e execu-'

ção de obras e disse que o gover
no está estudando medidas para
minimizar esses problemas. Ele
não especificou que medidas se

riam essas.

Aprenda a
ler os sinais

Quando o assunto é chatice,
sempre me lembro de uma funcio
nária que tive há um tempo que
vivia importunando seus colegas
de trabalho, sem ao menos saber
o quão chata ela era. Cecilia tinha

'quarenta e poucos anos e possuía
uma família normal, marido, filhos
adolescentes, cachorro, gato e pa
pagaio. Sua vida era considera
da normal, trabalhava das Bh às
18h e à noite assistia novela com
os filhos após fazer jantar para
o marido. Não possuía muitas

aspirações e, frequentemente, ti
nha a impressão que sua vida já
havia atingido o ápice.

No escritório ela era uma pes-
.

.

soa curiosa de se observar. Chega
va todos os dias atrasada e, ao che

gar, não respeitava a concentração
das pessoas que já estavam a mil

por hora no trabalho. Desatava a

falar sobre os acontecimentos do
dia anterior. Os assuntos eram
os mais chatos possíveis, como

o filho que tirou nota baixa' na
escola, a receita de bolo que não
deu certo ou, até mesmo, as man
cadas dos colegas de trabalho de
seu marido. Enquanto isso, seus
colegas lhe respondiam apenas
com "aham's" e tentavam se con

centrar sem ter que dizer que.ela
estava sendo inconveniente.

Na hora do almoço, quase nin
guém gostava de acompanhá-la,
pois ela demorava demais para co

mer (falava mais que comia) e não.
tinha interesse nenhum em ouvir
as histórias alheias, só as dela eram
interessantes. Nos e-mails, ela agia
da mesma forma. Mandava com

milhões de pessoas copiadas para
mostrar serviço, quando, na ver

dade, ela não havia feito nada de
muito importante. Além disso, não
respondia nenhum e-mail interno.
E, o que era pior, perguntava coisas

para diferentes pessoas, e, mesmo
.

assim, fazia tudo errado. Aliás, era
impressionante como ela tinha difi
culdade em seguir regras. Às vezes

parecia ser de propósito, às vezes

não. O certo é que ela não obedecia
nenhuma regra, o que gerava sem

pre algum tipo de constrangimento
entre os demais.

Porém, o que considerei mais

grave, foi quando recebi um e

mail de um cliente importante que
dizia estar insatisfeito com' uma
funcionária insistente que não pa
rava de ligar perguntando coisas
redundantes. Quando fomos veri
ficar o que acontecia, descobrimos
que toda e qualquer dúvida que
ela tinha, tirava diretamente com

o cliente, ao invés de antes tentar
resolver dentro de casa mesmo. E,
pior, as dúvidas eram, se não iguais,
muito semelhantes umas as outras.

Chamamos a moça para conversar,
demos um feedback sobre as recla
mações que vinham acontecendo
em relação a seu comportamento,
mas nada mudou.

Certa vez, quando organizáva
mos uma conference call, Cecilia
foi completamente deselegante por
telefone -

com outro funcionário,
simplesmente por não conseguir
entender as orientações que lhe
eram passadas. O que ela não sabia
é que do outro lado da ligação, o te
lefone estava no viva-voz e mais de
dez pessoas escutaram suas grosse
rias. Uma situaçãomuito chata para
o funcionário afetado, mas, prin
cipalmente, para ela, que ficou em

descrédito com os demais. Aliás,
Cecília não era grosseira com to

dos, apenas com poucos que, por
algum motivo, não julgava mere

cedores de seu respeito.
A moça ficou pouco tempo na

empresa, pois notoriamente seu

desempenho era tão ruim quanto
a sua percepção de incômodo aos

demais. Ao ser desligada, chegou
a questionar os motivos, mas não
entendeu que seu comportamento
não era adequado quando expli
camos que o motivo era desem

penho e adaptação. E, certamen
te, nunca entenderá, pois vem da

personalidade dela, o que ela con
sidera mais do que naturál.

AGÊNCIA ESTADO Miguel Jorge criticou burocracia

REPúBuCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de )araguá do Sul-Margot

Adelia Grubba Lehmann, Tabeliã eOficialaDesignada - AvenidaMarechal
Deodoro daFonseca nO'1589 - Telefone: (47) 3273-2390

'-

Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

REPÚBLICA FEDERATNA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabeticnato do Murllclplo e Comarta de Jaraguá do Sol

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabellá e Ofldal.a Oesignilda

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nl> 1589,
Telelone: 147) 3273-2390 H. de Fune. 09'000 às 18,ooh

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser-

ventia os títulos abaixo relacionados; ficando os devedores intimados a partir da
publicação deste edital a os aceitar ou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em
não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. Apresente publicação se deve ao fato de ais) pessoais) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serjem) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da-Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a
intimação no endereço fornecido pelo apresante.tudo em.conformídade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCG).

Ptotocolo: 129754 Sacado: ANDERSONAMANCIO SIQUEIRA CNFI: 00.105.756/000
Cedente: SERVICOS DE LATOARIA E PINTURAARIALDO [roAM
Número doTítulo: OS745-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANI( BRASIL SA BANCO MUllI'IPW Data Vencimento:
15/11/2009 Valor: 280,00 liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 16,71,
Diligência; R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 129757 Sacado: LB. DACOSTA E CIA l1DA CNP): 05.'747.317/000
Cedente: RONDAVIGILANCIAE SEGURANCA l1DA CNFI: 08.898.828/000
Número do Título: 05000000747 Espécie: Duplicata dePrestação de Serviços por Indica
çãoApresentante: CAlXAECONOMICAFEDERAL Datavencímento: 13/11/2009 Valor.
90,00 liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,00,
Edital: R$IO,OOPtotocolo: 129949 Sacado: ANDREIA DOS SANTOS CAPAVERDE CPF, 663.732.390-04

Cedente: BVFlNANCElRAS/A-C.EI. CNFI: 01.149.953/000
Número do Título, 131010081 Espécie: INDICACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento:
14/12/2007 Valor: 2.194,25 liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$17,4L
Dílígêncía: R$ 20,00, Edital, R$ 10,00

Ptotocolo: 129529 Sacado: LUCIANOBENEDITO DACOSTA CPF: 683.373.029-68
Cedente: FISCHER COMERCIO DETINTAS E MATERlAISA CNFI: 06.022.598/000
Número do Título: 9372/5 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 12/11/2009 Valod70,00
liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OOPtotocolo: 129341 Sacado: ANTONIO BRENAG CPF: 683.132.099-66

Cedente: DIEZE CRISTlANE ROWE CPF: 566.499.599-87
Número do Título: SN Espécie: Nota Ptomissória .

Apresentante: DIEZE CRISTlANE ROWE Data Vencimento: 10/08/2009 Valor: 1.000,00
liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Ptotocolo: 129790 Sacado: MARCIA MASSÀNEIRO CARLOS DE MARIA
CPF: 045.016.159-58
Cedente: DJD !MOVEIS UDA CNP): 83.540.187/000
Número do Título: LOTE30JF /04 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA E€ONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15111/2009
Valor: 839,94 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução, R$17,41, Diligência: R$
20,00, EdIlal: R$ 10,00

Protocolo: 129508 Sacado: CATARINATEXTILUDA CNFJ: 07.572.412/000
Cedente: COCAR! COOPERATIVAAGROPECUARIAE INDUST CNF): 78.956.968/003
Número do Título: 38500-1/3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 07/10/2009 Valor: 2.457,81
Liquidação após a intimação: R$IO,OO,-Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$10,00

Ptotocolo: 129335 Sacado:MARCOSANTONIOMOREIRA CPF: 948.467.746:00
Cedente: BVFlNANCEIRAS/A-CEL CNPI: 01.149.953/000
Número do Título: 131016351 Espécie: INDlCACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento:
03/06/2008 Valor: 2.858,65 Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$16,71,
Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 129798 Sacado: CEClIlO DA ROCHA NETO CPF: 007.474.809-23
Cedente: CONDOMINIORESIDENCIALAMARYUlS CNP): 00.906.163/000
Número do Título: 9200031902 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/11/2009
Valor: 116,93 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$
20,00, Edital: R$ 10,00

Ptotocolo: 129454 Sacado: MARIACLAUDETE SG:HUIZE CPF: 489.259.189-00
Cedente: ZENEIDEDE AGUIARDA SILVA CPF: 296.974.760-04
Número do Título: 850014-2 Espécie: ChequeApresentante: ZENElDE DE AGUIAR DA
SILVA DataVencimento: 21/07/2009 Valor. 650,00 Liquidação após a intimação:
R$IO,OO, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OOProtocolo: 129597 Sacado: CLAUDIO SOARES CPF: 040.100.169·57

Cedente, FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
CNFI: 82.662.958/000 Número do Título: 2994826 Espécie: Duplicata de Ptestação de
Serviços por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASILSA

.

DataVencimen
to: 10/11/2009 Valor: 443,00 liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 4,74,
Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Ptotocolo: 129770 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PRODALUrDA
CNFJ: 08.722.197/000 ,

Cedente, FSSA IND E COM DE PROD AUMENTICIOS IlDA CNFJ: 03.241.442/000
Número do Título: 24904 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 12111/2009
Valor. 733,33 liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,00, Edital: R$ 10,00

Ptotocolo: 129799 Sacado: DAGRID HOBUS CPF: 920.348.889-87
Cedente, CONDOMINIO RESIDENCIALTUllPA CNF): 01.458.720/000
Número do Título: 9200008935 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15111/2009
Valor: 59,11 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,00, Edital: R$ 10,00

Ptotocolo: 129899 Sacado: RfI)\DECASSIALEmPRECHT CNP): 00.539.518l000
Cedente: ACAIND COM PCASAR CONDIC l1D CNP): 09.371.092/000
Número doTítulo: 01027-0 01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO lTAÚ SA DataVencimento: 09/11/2009 Valor: 771,25
liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$ 10,00

INDICADORES
Ptotocolo: 129721 Sacado: DENILSONMARCOS FAGUNDES CPF,821.753.739-91
Cedente: CENTERMAQ COMERCIO CM L EPP CNFJ: 03.143.964/000
Número doTítulo: 008428. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAUSA DataVencimento: 08/11/2009 Valor: 244,70
liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução, R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Ptotocolo: 129722 Sacado: SUSZEKCOMERCIO DE PECASAUTOM
CNFJ: 09.492.715/000
Cedente: METROSUL COMLDEVl1DA CNF), 05.783.976/000
Número do Título: 406601 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO rnnSA DataVencimento: 07/11/2009 Valor: 288,02
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$10,00

TR

CUB

BOVESPA

POUPANÇA

27.NOVEMBRO.2009

NOVEMBRO.2009

30.NOVEMBRO.2009

30.NOVEMBRO.2009

Protocolo: 129340 Sacado: )OAO MARCIO NUNES CPF: 710.685.979-68
Cedente: CMB COMERCIO DEVEICÚLOS l1DA CNP): 73.209.876/000
Número do Título: 000094-9 Espécie: Cheque
Apresentante: CMB COMERCIO DE VEICULOS l1DA DataVencimento: 09/06/2009
Valo" 4.126,00 liquidação após a intimação, R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência:
R$ 20,00, Edital: R$ 10.00

.

Protocolo: 129332 Sacado:VILMARANTUNES DEOUVEIRA CPF: 682.067.479- 15
Cedente, BVFINANCEIRAS/A-GEL CNPI: 01.l49.953/00Ó
Número do Título: 131020059 Espécie: INDICACAO

.

Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento:
30/10/2008 Valor: 2.652,32
liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 18.82, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Ptotocolo: 129524 Sacado: JORDAN ENUA COM. CALCADOS l1DA L) 64
CNP): 07.666.391/000

.

Cedente: BANCO SAFRAS/A CNF): 58.160.789/000
Número doTítulo: 915768402 Espécie: DuplicarqdeVenda Mercantil por indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 10/11/2009 Valor: 310,20
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:

R$IO,qO .

DÓLAR COMERCIAL (EM RS) 1,7540
DÓLAR TURISMO (EM RS)

Ptotocolo: 129339 Sacado:WALTRUD SPENGLERHACKBARTH CPF: 029.373.939-00
Cedente: DELCIO ROZWOD CPF: 612.969.889-53

.

Número do Título: 000068·0 Espécie: Cheque
Apresentante: DELCIO ROZWOD DataVencimento: 10/10/2009 Valor: 250,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

1,6600

1,8200

1,8500 .JS. 0%

1,9200 .0%

2,6328 -1-0,61%

Protocolo: 129789 Sacado; JOSEUfATELES DEANDRADE CPF: 272.430.875-15
Cedente: DJD !MOVEIS LTDA CNP): 83.540.187/000
Número do Título: LOTEI921F /2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/11'/2009
Valor: 361,20 liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$17,41, Diligência: R$

DÓLAR PARALELO (EM RS)
EURO (EM RS) 2,6301 MargotAdelia Grubba Lehmann, Tabeliã eOficialaDesignada
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Dez anos de trabalho
sério pelas crianças
Sonho agora é adquirir uma sede própria
GUARAMIRIM

No dia 15 deste mês, o

Lar da Criança Marcos Val
dir Moroso, de Guaramirim,
comemora dez anos de exis
tência. A associação atende
crianças de zero a 12 anos

de idade em situação de
risco, provisoriamente, que
são encaminhadas pelo Jui
zado da Infância e Juven
tude e 'conselhos tutelares
dos municípios de Schroe
der, Corupá, Massaranduba e

Cúaramírím,
Nesses dez anos, a entida

de sem fins lucrativos con

quistou o apoio e a confiança
da população com um traba- ,

lho sério desenvolvido por
uma equipe de 14 profissio
nais. As dificuldades são dri
bladas diariamente com o au

mento das opções de serviços
e das atividades recreativas
oferecidas para as crianças
acolhidas pela associação.
"Nós prezamos pelo melhor
atendimento com alimenta
ção, medicação e ambientes
físicos adequados", enfatiza
a assistente social Franciele
Campagnaro, funcionária ce

dida pela Prefeitura.
As oito crianças que mo

ram na casa hoje estão presen
tes em todos os trabalhos roti
neiros da família do Lar. "Os
meninos e as meninas ajuda
ram a decorar os pinheiros e

estão fazendo cartões de Natal
para os visitantes, voluntários
e doares", conta Franciele. As
crianças também frequentam
a escola normalmente e par
ticipam de atividades esporti
vas e culturais oferecidas fora
do horário de aula.

DAIANA CONSTANTINO

CONTRATO DE ALUGUEL
VENCE EM JANEIRO

O contrato de aluguel do
imóvel onde funciona o Lar
da Criança encerra em janeiro
de 2010. Os profissionais da
entidade ainda não sabem se

vão permanecer atuando no

mesmo local. A Arnvali (As
sociação dos Municípios do
Vale do Itapocu), que paga o

valor da locação e os salários
dos funcionários, através do
Consórcio Intermunicipal de
Apoio à Criança e ao Adoles
cente, estuda a locação de ou

tro prédio.
De acordo com o secretário

executivo da Arnvali, Alessan
dro Vargas, está sendo avalia-

do um outro imóvel para o Lar
da Criança. "Não há nada de
alarmante e preocupante nisso
tudo, vai depender da decisão
do proprietário da casa (hoje
sede da associação). A ideia é

comprar um prédio para o Lar
da Criança", afirmou.

Segundo o psicólogo Ale
xandre Medeiros, adquirir um
imóvel próprio para o Lar da
Criança é o principal desejo
da associação. Mas, de acordo
com a assistente social Fran
ciele Campagnaro, o dinheiro
é suficiente apenas para man

ter a casa. "Não sobram recur

sos", destaca.

ESTRUTURA
'. Capacidade para atender 14 crianças.
• Berçário, com seis camas.
• Meninas e os meninos dormem em quartos separados.
São dois dormitórios com beliches.

• Cozinha, sala de estar e de televisão, dois banheiros,
ambiente de estudos, de atendimento médico, social,
pedagógico, psicológico, brinquedoteca e parque de
diversão ,contemplam o espaço da casa.

• A entidade também tem uma Kombi para transportar
as crianças até as unidades de ensino.

\

Assistente social diz que a preocupação é melhorar o serviço prestado

PARA AJUDAR
São aceitas doações de rou

pas, alimentos, medicamen
tos, materiais de limpeza e

higiene pessoal, entre outros
itens. O Lar da Criança tam
bém recebe trabalho voluntá
rio. Uma vez por semana um

professor de Língua Inglesa
dá aula para a garotada. E
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Atendimento especial
Cada criança recebe um atendimento especial de acordo com os suas

particularidades, histórico e necessidades. Uma vez por semana, durante
cerco de 50 minutos, os oitos meninos e meninos conversam e brincam
individualmente com os profissionais do coso. O psicólogo Alexandre Me
deiros conta que através dos brincadeiras os crianças conseguem expres
sar os sentimentos. Segundo ele, elos ficam no expectativa poro rever a

família e, muitos vezes, ficam angustiada'S com o mudança de ambiente.

também para colaborar no pa
gamento das despesas, a en

tidade promove campanhas e

bazares. Outras informações
pelo telefone (47) 3373-1951.
A associação fica na Rua Alda
no José Vieira, número 7571,
na lateral da BR-280, em Gua
ramirim.
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