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VIDA NOVA!
Xoxo se despede

, de Jaraguá do Sul
Jogador foi liberado pela Malwee, e já estuda

"- propostas de outras equipes do país.
LINHA DE FUNDO

Novos
. parceiros,

..
Ia CEI para
� ützenfest

benefícios �

e um ano

.inteiro para
aproveitá-·los!

rão analisados pelos vereadores

em curtas-metragens. Obras serão exibidas e
18h. Os vencedores levam uma réplica do Oscar.

Chegou o cartão Correio+ 2010-,
um presente exclusivo do

O Correio do Povo para seus assinantes.
; .

GARANTAJA O SEU E BOM DESCONTO!

Polícia prende bandido
depois de perseguição .

Felipe Neto; 34 anos, roubou um caminhão
em São Paulo e veio em direção a Joinville.
Polícia rastreou o veículo e prendeu o ladrão

no Centro de Guaramirim.

Página 7

Compra de crédito
. liberada pelo site

Usuários do Canarinho Tem podem
acessar o si te da empresa para
depositar créditos no cartão.

Página 5

Games clássicos
estão de volta
Site da Atari disponibiliza os jogos
que fizeram sucesso nos anos 80 .

Yar's Revenge, Adventure, Asteroids,
Battlezone, Crystal Castles e lunar
lander estão entre eles.

INFO EXTRA

�
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OUTRO OLHAR
Avido no

Oriente Médio
Página 10

AS MORTES POR DIABETES
CRESCERAM 47% NO

BRASIL DE 1990 A 2006.
.

Dados da estuda Saúde Brasi1200B,
do Ministério da Saúde. Fonte: Uol

.'"
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EDITORIAL

Economia e corrupção
o temor é que

.

o economia seja
contaminado

Justamente pela
corrupçêu Existe um

terreno pontonosil
em Brasília temor é que a economia seja

contaminada justamente pela
corrupção. Existe um terreno

pantanoso em Brasília. Se uma ampla refor
ma política poderiaminimizar esses efeitos,
mais uma vez nada foi fetonesse sentido.

CHARGE

PONTO DEVISTA

DO LEITOR

Há males que
vem para o bem

A saída da empresa que geria o futebol do Grêmio Es-
. portivo Iuventus pode ser tratada de várias formas. Uma
parte da torcida deve estar pensando que é o final da linha
para o tricolor jaraguaense. Outros não estão nem aí para o
fato e só querem urn lugar para beber cerveja no domingo.
Poucos, assim como eu, acreditam em uma nova volta por
cima do Moleque Travesso .

É fato que o Juventus não goza de boa imagem junto
ao empresariado local, apesàr de serem eles os fundadores
do Clube (quem conhece a história sabe). Nem mesmo a

força do nome Falcão serviu para alavancar recursos para o
Clube. Dívidas trabalhistas, gestões nebulosas fi jogadores
de qualidade duvidosa serviram para implodir a imagem
tricolor ao longo dos anos.

.

Mas, sempre existe a chance de recomeçar. E se é para
- •

recomeçar, por que não recomeçar direito? E hora de valo
rizar o torcedor tricolor, aquele que nunca deixou a peteca
cair, aquele que com chuva torrenciàl ou sol escaldante

paga seu ingresso e torce, cobra, xinga, grita e vibra. Valo
rizar o torcedor começa por urn projeto de sócio que não
vise apenas o dinheiro, mas propicie algum ganho ao fiel

parceiro. Isso é possível? Com certeza sim e custa muito
menos do que 'se imagina. Outra forma de antecipar.recei
ta ao Clube e ajudar o torcedor é elaborando convidativos
pacotes de ingressos para o Estadual que se aproxima (co
berta, descoberta, cadeiras e empresarial). A tabela está na

mão, assim como o 13° salário damaioria da população.
O Clube poderia disponibilizar alguns kits para os tor

cedores, Brindes como camisetas, bonés, flâmulas e outros
tantos poderiam ser estudados, subsidiados por empresas
da região e oferecidos aos torcedores por preço convidati
vo. Por que não tentar? É verdade que nossa massa torce-

.

dora não ê tão grande assim (no máximo 1.500 fiéis e re

ligiosos' torcedores), mas não custa ousar. O sol vai nascer
novamente amanhã, nos dando urna nova chance de fazer
as coisas de urn jeito diferente. Se vamos fazer do jeito cer

to ou errado, só saberemos fazendo. Mas urna coisa é certa,
já erramos bastante e está na hora de começar a acertar.

Agradecemos aos que passaram, mas é hora do pensar no
futuro, sob o risco de não termos urn.

HENRIQUESUDAm PORTO, ANAliSTA DE MARKETING

Os textos poro esta coluna deverão ter no moximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o

Av. Prefeito Waldemar Grubbo, 1400 - Buependi- CEP 89256-500 - CP 19. E obrigatorio
informar nome completo, profissão, 'CPF e

• telefone (' não serão publicados).

Onde estão as verdadeiras empresas inovadoras?

Faltandomenos de urn ano para as eleições _

de 2010 é intrigante constatar que o governo
Lula vai bem na economia, justame te a área
'onde o PT era mais questiona
do antes de assumir o poder.
O Brasil é notícia no mundo
.ínteíro e exemplo positivo de
como se deve enfrentar a cri
se. Já para o próximo áno, um
estudo do Bradesco, divulga
do esta semana, prevê cresci
menta de 6% na economia, a
estimativa oficial é,-'"de 5,5%,
mas também há os -mais au

daciosos que arriscam na casa

dos 6,5% a 7%.
Claro que o governo ainda é alvo de mui

tas críticas pela alta carga tributária e também

NILSON CORTEZ JÚNIOR, CONSULTOR EM
GESTÃO DE IDEIAS, ESPECiALISTA EM GESTÃO
EMPRESARIAL É JOGOS DE EMPRESAS PELA

FUNDAÇÃO GETUl(O VARGAS

Recentemente, "googliei" a palavra
"inovação" e recebi mais de sete'milhões

.

de páginas. Idem para "empresas que ino
vam", commais de urnmilhão de repostas.
Na TV; revistas, jornais, a palavra chave em
toda propaganda é "inovação". Isso sem

mencionar as diversas palestras sobre o as

sunto, cursos de Pós e �A, entre outros.

Até mesmo a minha filha de nove anos,
dias atrás, comentou que fez urna "inova

ção" na escola!
Bom, só se fala em inovação. Eu adoro

inovação! Felizmente ou infelizmente esta

va na hora do assunto de geração de ino

vação ocupar o noticiário setorial e o geral.

Quantas pessoas estão gerando ideias

por dia? Quantas evolucionárias e revolu
cionárias? Qual o tamanho deste estoque
de conhecimento? Quantas dessas ideias
estão engavetadas, incubadas ou perdidas
no meio de tantas obrigações, compromis
sos, pensamentos-e sentimentos?

Quando analisamos essas. afirmações,
do ponto de vista empresarial, descobri
mos que excelentes ideias, capazes de in
creméntar ou revolucionar as coisas e o

mundo são perdidas em meio ao caos da
.

rotina diária!
Tratando-se do ambiente empresarial

brasileiro, essamáxima fica aindamais ób
via, pois temos urna capacidade ilimitada
de criação e o nosso ambiente profissional
ainda padece com a falta de cultura parti
cipativa, centralização e hierarquia tempo-

ralo Existem verdadeiras barreiras entre as

grandes ideias e a alta administração. das
companhias. É fácil constatar que as corpo
rações gastam fortunas fazendo publicida-

.

de sobre inovação, mas onde está a verda-
deira inovação? Onde estão os verdadeiros
cases?Nós, consumidores comuns, não ve
mos essa inovação em qualquer aspecto de
nosso relacionamento com essas empresas.

Seria muito interessante .que as empre
sas que se intitulam "inovadoras" demons
trassem seu processo de inovação.

. Muitas empresas continuam gastando
seu tempo e dinheiro apenas fazendo pu
blicidade, intitulando-se inovadoras,. sem
demonstrar ou tornar sensível essa caracte
rísticaa sua comunidade. Então, pergunto:
onde estão as verdadeiras empresas inova
doras brasileiras?

00
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Carolina Tomaselli
Absolvido

Juiz substituto da vara da Fazenda, Femando Orestes Ri

goni, absolveu o ex-prefeito Moacir Bertoldi de acusa ão de

improbidade administrativa em ação civil pública de autoria
do Ministério Público. O processo é decorrente da rescisão de

convênio com a Ceiesc na prestação de serviços de manuten
ção da iluminação pública. A medida foi adotada por Bertoli
em 12 de janeiro de 2005 e comunicada por ofício, sem qual
quer justificativa. Segundo oMl: o fim do cenvênio teria obri-

gado a Celesc a rescindir contrato com empresa terceirizada,
implicando em multa à companhia no valor de R$ 35.169,95,
ressarcido posteriormente pelo município, através de des
conto na conta Cosip.

_ Prejuízo
Para o promotor público, o

segundo prejuízo ao erário se

ria no valor de R$ 72.613,01, por
conta da dispensa de processo
Iícítatóriupermitindo a contra

tação emergencial da empresa
que posteriormente venceu a li

citação, a Serrana. O juiz, porém,
considerou falta de provas sufi
cientes para embasar a proce
dência e que não houve prejuízo
pela rescisão do convênio. '

Decisão _

"D0 que se produziu no fei
to, tem-se que o ato não trouxe

qualquer prejuízo ao muni

cípio; não foi praticado com

intuito de beneficiar ou preju
dicar terceiros ou mesmo a em

presa conveniada; não destoou
da legalidade e não foi prati
cado visando fim diverso do

previsto em lei - ao contrário, o
interesse público foi beneficia
do", sentenciou o juiz.

Novo endereço
A partir do dia 14 deste mês, a Justiça Eleitoral atenderá em

novo endereço: na Av. Marechal Deodoro, 1.188, sala 103, centro
(Marcatto Center), Em razão da mudança, estarão suspensos os

prazos processuais e o atendimento aos eleitores nos dias tO e 11. O
cartório eleitoral irlforma que a emissão da certidãe de quitação elei
toral poderá ser obtida pela internet na página do TSE (www.tse.jus.
br) no fink "quitação eleitoral". Além disso, casos urgentes deverão
ser encaminhados aos chefes de Cartório. O iecêsso da Justiça
Eleitoral será dos dias 20 de dezembro a 6 de janeiro.

CÉSAR JUNKES

Solidários
Eleitores do ex futuro prefei

to Nilson Bylaardt (PMDB) orga-
. nizam uma manifestação para
hoje, a partir das 14 horas, em
frente à Prefeitura. Partidários
estariam reclamando da demo
ra para retornar ao comando do

município, como sentenciou o

TSE (Tribunal Superior Eleito-.
ral). Até ontem, o acórdão não
havia sido publicado no Diário
Eletrônico da Justiça. Somente a

ata da sessão que ocorreu o jul
gamento foi publicada.

Rebate
O diretor do Presídio deIara
á, Ivo Ronchi, rechaçou as de

clarações do presidente da Pes

porte, Carione Pavanello, sobre
oferta de emprego para presidi
ários que a diretoria teria recu

sado por razões políticas. "Não
é questão política, não, foi feito
porque tem que ser feito através
de convênio com o conselho pe
nitenciário e a Secretaria Esta
dual de Segurança. Não pode ser
feito no grito", afirmou Ronchi,
acrescentando nunca ter sido
filiado a partido. "Trabalhei 22
anos na direção, fiquei por com-

.

petência e não por indicação de

político canalha", largou.

leiOrgânica
Emendas a Lei Orgânica do

Município não passam pelo cri
vo do Executivo para sanção OU

veto, ao contrário dó que acon

tece com os projetos de lei ordi
nária e complementar. O prefei
to pode sim propor 'emendas à
LOM, mas a promulgação é feita

pela Mesa Diretora da Câmara,
sem voltar para o Executivo. A

constituição municipal também
pode ser emendada por no mí
nimo um terço dos membros da
Câmara ou pelo menos' 5% do
eleitorado do município. Para
ser aprovada, precisa voto favo
rável de dois terços dos vereado
res. São oito.

ca rol i n a@ocorreiodopovo.com.br
PIERO RAGAZZI

D)VULGAÇÃO

Reforma
Prefeito Luiz Carlos Tamanini

(PMDB) mandou para a Câ
mara de Vereadores projeto da

,

reforma administrativa, que foi
dividida em duas partes. Uma
atualiza o plano de cargos e sa

lários dos servidores, em vigor
desde 1989, e a outra altera a

estrutura de governo. A novida
de é a criação da Secretaria de
Assistência Social e Habitação.
O projeto extingue 24 cargos de

confiança, uma economia su

perior a R$ 500 mil ao ano.

sociais,
'lU possq'

desapropriar
oqueeu ,

quiser.

"
PRf.FEI10 fI/ALDO
JUNêKES (PTI.
JI.ISTlfl(A!�DO
COMI'RAOE

TERRENO PARA
e(
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CÉSAR JUNKES

o vereador Justino do Luz (PT) defendeu o criação do Comissão Especial de Inquérito no plenário

GASTOS PÚBLICOS'

Verea,dores aprovam
CEI·da Schützenfest

-� '«.

Requerimento teve sete assinaturas do G8
JARAGUÁ DO SUL

Uma CEI (Comissão Espe
cial de Inquérito) da Câmara'
de Vereadores irá investigar
supostas irregularidades na

contabilidade da Schützen
fest. O requerimento que pe
diu a abertura da comissão
teve sete assinaturas, todas da

oposição, e foi aprovado por
sete votos a dois.

O único membro do G8

que não assinou o requeri-
mento foi Isair Maser (PR),
que também não precisou vo- la (DEM) pediu a retirada do
.tar, pois estava na presidência requerimento, 'mas não foi
dos trabalhos: pois Jean Carla, atendido pela mesa diretora.

Leutpreclit (PcdoB) não com-
'

Segundo ele, o presidente da
pareceu a sessão. Os votos fa- Câmara afirmou sexta-feira,
varáveis foram dos membros após a reunião dos vereadores
da oposição e do governista com os responsáveis pela fes
Adernar Winter (PSDB). 'ta, que a casa iria solicitar ofí-

O vereador Justino da Luz cios da contabilidade do even

(PT) defendeu a criação da to. "Combinamos em primeiro
comissão na tribuna. Segun-> 'receber; para depois discutir
do ele,.o Legislativo não pode uma CEI", afirmou.
ser omisso com a sociedade, O líder do governo Ade
diante dos questionamentos mar Possamai fDEM) reforçou
que foram abertos em relação a tese de Ávila, que a Câmara
à contabilidade da festa. ainda não recebeu os doeu-

O vereador José de Ávi- mentos que solicitou. "O pedi-

tOM quase foi a v�tação'
A revisão do LOM (lei Orgânico do Município) quase entrou em pauto no

sessão ordinário de ontem. O pedido foi vice-presidente, Isoir Moser (PR),
mos foi rejeitado porque o documento ainda não tinha o parecer Comis
são de legislação, Justiça Redação Final. Confirmados os votos contrários do
base governista nos temos polêmicos, os emendas seriam rejeitados, pois poro
aprovar preciso de votos favoráveis de dois terços dos vereadores. O presidente
do Coso, Jean leutpreéht (PC do B), que no tOM voto, não compareceu à
sessão, pois participo de curso em Florianópolis.

do é legítimo e não sou contra
a abertura da CEI, mas agora
não é o momento, pois não re

cebemos todos os ofícios que
pedimos", explicou.

A vereadora Natália Petry
respondeu aos democratas,
afirmando que a Câmara de
Vereadores já havia solicita
do 'os documentos para se

rem apresentados na reunião
de sexta-feira. "Nós já pedi
mos e não fomos atendidos,
por isso estamos abrindo a

CEI", comentou.

GIOVANNI RAMOS Hospital esta com falto de remédios, denunéiam funcionários do enfermagem

Hospital é alvo de denúncia
de sucateamento proposital
GUARAMIRIM

Faltando uma semana para
,a Câmara de Vereadores de
cidir se aprova ou não a cria

ção de uma OS (Organização
Social), a gestão do Hospital
Santo Antônio é alvo de uma

denúncia interna de sucatea
menta proposital da autarquia.
A estratégia teria sido adotada

pela administração para con

vencer a população a aceitar o
novo modelo de gestão.

Seis funcionárias do setor
de enfermagem afirmam que o

hospital está com falta de remé
dios por problemas na 'gestão.
Segundo elas, a direção da au

tarquia não está fazendo à com

pra de medicamentos necessá
ria para atender a população.

"Está faltando remédios. A
maioria hoje é emprestado do
Hospital São José, de Jaraguá
do Sul. A gestora não quer
mais assinar os empréstimos
e nós não podemos fazer o

pedido sozinhas", acusa uma

funcionária, que preferiu ter o
nome mantido em sigilo.

Elas afirmam também que
a direção do hospital não faz
compras de medicamentos há
mais de um mês. O objetivo se

ria o sucateamento da entidade.

"Eles querem dar a impressão
que o Santo Antônio faliu e a

única solução é a implantação
da OS, ou seja, permitir que
uma minoria administre um

bem público em causa, pró
pria", afirma outra funcionária.

A
-

gestora do hospital,
Maria Vasques, nega todas
as denúncias feitas contra a

administração. Ela confirma

que Q Santo Antônio passa
por dificuldades na compra
de medicamentos, mas garan
te que o problema está sendo
resolvido. "Assumi o cargo no

começo de setembro e fiz uma

compra urgente de-remédios,
dispensando licitação. Mas
não posso' fazer isso sempre,
,temos que seguir as regras.

, Conseguimos os materiais com'
o São José até a licitação estar

pronta. Os medicamentos co

meçaram a chegar no final de
novembro e o serviço está sen

do normalizado", explica.
Maria acredita que a de-.

.núncía possa ter motivação
política. "Fico triste, pois sei

que as críticas surgiram den
tro do hospital. Más sabemos

que a cidade vive uma instabi
lidade na Prefeitura e que vão

querer nos acusar", responde.
CÉSAR JUNKES
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TRANSPORTE COLETIVO

Compra de créditos é
liberada pela internét
Usuários podem acessar o site da empresa
JARAGUÁ DO SUL

Se você utiliza o Canarinho
Tem para pagar pelas passa
gens dos ônibus que _ circulam

por itinerários dentro de [ara
guá do Sul vai ficar mais fácil

depositar créditos no cartão.
A partir desta semana, os usu

ários do transporte coletivo já
podem procurar a página vírtu
al da concessionária e adquiri
los sem sair de casa. Antes,
todos os passageiros deveriam

procurar o guichê do Terminal
Urbano ou o escritório da em

presa, no Centro da cidade.
No entanto, segundo o res

ponsável pelo sistema de ar

recadação eletrônica, Rubens
Missfeldt, a facilidade somente

é válida para quem fez o cadas
tramento junto à Canarinho.

Depois de ter o cartão em mãos,
os interessados devem buscar
o link "Comprar" no site www.
canarinhotem.com.br. No pri
meiro acesso, 'basta informar o
número do CPF (Cadastro de
Pessoa Física) e o e-mail. Após
a confirmação, é preciso indicar
dados como endereço e telefone
e, ainda, registrar uma senha.

Outro esclarecimento de
Missfeldt é quanto ao saldo.
Conforme o coordenador, ele

pode ser consultado em uma

leitora específica instalada no

guichê do Terminal. No caso de
os usuários contarem-com duas
carteiras diferentes como, por

_

exemplo, as de Cidadão e Vale

JARAG.uÁ DO SUL

OS bairros Águas Claras,
Boa Vista e Ilha da Figuei
ra são os últimos a receber o

programa 'Aqui eu moro, aqui
eu cuido" em 2009. A equipe
do projeto encabeçado pela
Prefeitura percorre as locali
dades' neste sábado, com o in
tuito de recolher o maior volu
me possível de lixo. O arrastão

recolhe, em suma, materiais

recicláveis, como papel, latas,
plásticos, vidros e sucatas.

Além disso, o mutirão tam

bém leva embora podas de
árvores, restos de madeiras e

móveis inutilizados.
Quem quiser participar

deve deixar os resíduos na

frente de casa a partir de hoje.
Amanhã, os caminhões do Re
cicla Jaraguá passam nas ruas

e fazem a coleta. VaIEi lem-

� brar que não. são inclusos na
-

z

�
o::r----__".,,---_�

,�
o

�
Utilização do cartão garante passagem de R$2,2S e também o integração

.

Para emitir e recarregar·
Os usuários do transporte coletivo

que ainda nõo possuem o cortõo devem
procuror o escritório do concessionário,
no Ruo Cabo Hony Hodlich, no Centro.
A emissão está restrito o esse endereço
e exige o apresentação de documentos
pessoais. O horário de funcionamento é

dos 8h às 18, de segundo a sexto-feiro,
e até o meio-dia, nos sábados. Em se

guido, poro recarregar o Canarinho Tem
é possível acessar o site do sistema ou

buscar o guichê de atendimento no Ter
minal Urbano. Outros informações pelo
e-mail contato@conarinhotem.com.b[

Canarinho Tem 'está pagando
mais nos embarques. Ao in
vés dos R$ 2,25, os usuários'
desembolsam R$ 2,80. Além
disso, não podem aproveitar o
sistema de integração.

KELLY ERDMANN

-

QUAL A SUA OPINIAO A RESPEITO DO SISTEMA .DE

ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA DA VIAÇÃO CANARINHO?

"Poro mim o cartão é ótimo. Fiz no'
semana passado e estou gostando
porque o sistema é rápido e prático.
Não tenho mais problema de perder

. posses ou dinheiro".
EDUARDO STIPP. 18, auxiliar de
acabamento

Transporte, os créditos ficam
armazenados separadamente.
No momento de ultrapassar a

catraca, o total demonstrado no

visor do validador é parcial e

direcionado exclusivamente à

pasta utilizada.
Quem ainda não aderiu ao

"Eu uso O cartão de Vale Trans

porte e acho que o slstemeêbom,
.

mos não concordo com o limite de
30 minutos poro pegar o segundo
o ônibus. Deveria ser tudo livre".
JOSÉ ROBERTO HOEPERS,
20, mecânico

"Ainda não peguei o cartão por falto
de tempo, mos pretendo fazê-lo por
que é mais cômodo. Além disso, estou
pagando R$ 2,80 e �inda não posso .

aproveitar o bilhetagem eletrônico". _

FLÁVIO DA SILVA, 18, auxiliar de
acabamento

o CORREIO DO POVO IISEXTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2009

'Aqui eu moro, aqui eu cuido'
'chega até a Ilha '.da Figueira

iniciativa pneus, detritos do
miciliares e nem resíduos de

construções.
Ao longo do ano, o 'Aqui

eu moro, aqui eu cuido" esteve·
também em outros 20 bairros.
Nas seis demais etapas' foram
recolhidas 2.668 toneladas de -

lixo, 23 mil quilos de reciclá
veis e, ainda, 84 terrenos fo
ram limpos. Para completar,
os organizadores emitiram 102

notificações a prqpríetários em

desacordo com a legislação mu
nicipal. Em 2010, a maratona

prossegue abrangendo os de
mais pontos da cidade.

CÉSAR JUNKES

Moradores devem.deixar recicláveis nas calçados. Recolhimento é amanhã

Senai prorroga prazo para
inscrições de curso superior
JARAGUÁ DO SUL

O Senai (Serviço Nacional
de Aprendizagem .Industrial)
prorrogou as inscrições para a

prova de seleção do curso su

perior de tecnologia em Fabri-
,

cação Mecânica. Os interes
sados devem acessar a página
virtual www.conhecimento
amais.com.br. São 80 vagas e

para concorrer a uma delas é

preciso pagar a taxa de R$ 50.
O teste acontece no próximo
dia 13 e, os alunos que foram
aceitos, pagam mensalidades
de R$ 465.

Outra opção para quem
quiser

._

começar 2010 estu-

'dando é ingressar nos cursos

técnicos nas áreas de moda,
mecânica, eletrônica, compu
tação e química disponibili
zados pela entidade. Eles são
ofertados nas cidades de [ara
guá do Sul e Schroeder e du
ram dois anos. O custo mensal
é entre R$ 250 e R$ 325. Os ca
dastros estão liberados até 22

de janeiro.
A instituição também man

tém aberto, até 15 de janeiro, o
prazo de inscrições para as au

las de aprendizagem industrial.
Os cursos são gratuitos e aca

bam após 12 meses. Informa
ções pelo telefone 3372.-9500.
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NATAL

GE��--------------------

Região se enfeita para receber Noel
. Programação inclui decoração especial, apresentações de corais e neve artificial
REGIÃO

As cidades da região es

tão enfeitadas e íluminàdas
para fazer com que o espírito
natalino contagie cada mo

rador. Em [araguá do Sul, a

programação do Natal para
Todos teve início no dia 19
e segue até o próximo dia 24
com apresentações culturais,
campanha de arrecadação de
brinquedos e até neve artifi
cial no Centro da cidade.

Quem quiser contribuir
com a campanha Pedágio do

Brinquedo, da CDL, pode de
positar a doação nos pontos
de coleta: CDL, Sesc, Bombei
ros de Jaraguá do Sul, Colégio
Bom Jesus, entre outros esta
belecimentos comerciais que
participam da iniciativa.

Neste sábado, às 20h30,
na Praça Ângelo Piazera
está programada a apresen
tação do Coral da Unerj. Já
.no domingo, a partir das
19h; acontece oAuto de Na
tal na Scar.

O evento intitulado 'Anun

ciação" tem como pano de
fundo' o nascimento de Cris-

to, embalado pela música que
leva o nome do espetáculo, co
nhecida pela interpretação do
cantor pernambucano Alceu

Valença. Um dos destaques
será a presença de dez har

pas no palco e a participação
de cerca de 200 pessoas na

montagem.
A

.

decoração natalina que
já enfeita todo o Centro da ci
dade também é uma atração.
Todos os dias, entre às 20h e

21hl0, em frente ao Museu
Emílio da Silva, cai neve ar

tificial, o que encanta crian

ças e adultos.
Em Corupá, o clima do

Natal também contagia vi
sitantes e moradores. O Se
minário Sagrado Coração de

.

Jesus recebeu decoração alu
siva à data e conta com uma

programação para divertir
toda a família. Já Guarami
rim, sedia até o próximo dia
12 o 30 Encontro Estadual de
Papais Noéis com desfiles,
oficinas e celebrações reli
giosas.

.

DEBORA VOLPI

JARAGUÁ DO SUL

.4/12 (hoje)
Auto de Natal nas escolas

• 19h - Escola Ana Tõwe Nagel, Escola
Ribeirão Molha, Escola Luiz Gonzaga Ayroso

• 19h30 - Escola Max Schubert

.5/12 (sábado)
• 17h e 19h - Mostra de Trabalhos do Programa
"Cultura nos bairros" - apresentações de
teatro, dança e música, na Scar

• 20h - Natal Luz, em frente à escola
Holando Marcelino Gonçalves

• 20h30 - apresentação do Coral da Unerj,
na Praça Ângelo Piazera

.6/12 (domingo)
• 19h - Auto de Natal, na Scar
Valor do ingresso: R$ 5 e R$10

CORUPÁ

.4/12 (hoje)
• 20h - Chegada do Papai Noel/Abertura da
Casa do �apai Noel com Contos Natalinos/
Praça de Alimentação / Espaço Recreativo.;
para Crianças e Acendimento das luzes

• 20h30 - Apresentação do Coral do Centro
de Referência do Idoso, de Jaraguá do Sul

• 20h30- Apresentação Cultural: Terno de
Reis da Farnflia Dias, de Blumenau
Valor do Ingresso: R$ 2

Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus

• 5/12 (sábado)
• 15h -caté Colonial, Espaço Recreativo

para Crianças/ Casa do Papai Noel
com Contos e Fotos

• 17h «Enfeite da Árvore de Natal com

Intervenção / Praça de Alimentação
• 20h - Acendimento das Luzes
• 20h30 - Apresentação Cultural: Camerata
e Coral de São Bento do Sul
Valor do Ingresso: R$ 2

• 6/12(domingo)
• 10h: Missa
• 11h: Espaço Recreativo para Crianças
• 12h: Almoço
• 13h: Casa dopapai Noel com Contos e Fotos
• 15h: Café Colonial
• 20h: Acendimento das Luzes /
Praça de Alimentação

• 20h30�Apresentação Cultural: Jazz Band
Elite e PCE (Projeto Cultura nas Escolas)
Valor do Ingresso: R$ 2

GUARÁMIRIM

.4/12 (hoje)
• 19h - capacitação dos Papais Noéis

.6/12 (domingo)
• 20h - Missa de São Nicolau na

Paróquia Senhor Bom Jesus

Barra Velha inicia temporada
de verão brindando aniversário

Inicia hoje a programação
de aniversário dos 48 anos

de emancipação político-ad
ministrativa de Barra Velha,
celebrado no próximo dia 7 ..
Hoje, a partir das 15h, no au

ditório da Secretaria de Edu
cação, acontece o lançamento

I da obra "História do Caminho
de Peabiru - descobertas e se

gredos da rota indígena que
ligava o Atlântico ao Pacífico",
da escritora e pesquisadora
Rosana Bond.

Já na segunda-feira, dia 7,
estão previstas apresentações
culturais e distribuição de

cachorro-quente, refrigerante
e pipoca para as crianças. As
atividades acontecem na Pra

ça Lauro Loyola, no Centro

� da cidade. Às 20h acontece o

\jl show com a dupla William e
a:

fi! Renan.
_____.... 5! De acordo com a presiden-

Expectativa é receber cerca de 80 mil visitantes nesta temporada te da Fundação de Turismo,

Conceição Freitas, o evento

abre a programação do Verão
2010. "O tempo está ajudan
do e esperamos praia cheia
nesse fim de semana e nos

próximos. Os turistas che-.
gam mais tarde, depois do
Natal, mas os veranistas da
região já estão movimentando
a cidade", comenta.

Segundo ela, nesta tempo
rada Barra Velha espera rece

ber 80 mil visitantes. A ex

pectativa é de que toda a rede
hoteleira esteja ocupada, prin
cipalmente entre os dias 26
de dezembro e 15 de janeiro,
ponto alto da temporada. "No
ano passado tivemos muita
chuva, enchentes e a crise, o

que atrapalhou a vinda dos tu
ristas. Mas nesse ano, a expec
tativa é grande. Além de nos-'

sas belezas naturais, teremos

ginástica e shows na praia
para atrair visitantes", revela.

CHAPÉU NOTAS

Tempo instável no
fim de semana
o fim de semana seró de tempo íns

tóvel na região. No sábado, a previsão do
tempo indica presença de muitas nuvens no
leste do Estado, com condições de chuva no

litoral. especialmente ii noite, associada ii
circulaçõo marítima. Porém, as temperatu
ras seguem em ele�ação_ Os termômetros
devem marcar entre 20 e 28 graus. No
domingo, o sol aparece durante o dia, mas
pode chover ii noite. Na segunda-feira, o
Litoral Norte fica com tempo mais fechado
com chuva fraca a qualquer hora do dia.

FALECIMENTOS
Faleceu às 14h30 do dia 1/12, o Sr. Walter Horn-

.

burg, com idade de 80 anos, o sepultamento foi
realizado dia 2/12, às 10 horas, saindo o féretro
do Igreja Apostolo Thiago no Bairro Amizade, se
guindo após paro cemitério municipal do Vila ienzi.

Faleceu às 7h50 do dia 2/12, a Sra. Edite Gaedtke
Fodi, com idade de 50 anos, o sepulllimento foi
realizado dia 3/12, às 9 horas, saindo o féretro
do Capelo Mortuário do Vila Lenzi, seguindo após
paro cemitério municipal do mesmo localidade.

Falec�u às 21 h30 do dia 2/12, o Sr. Sidnei Cesar
dos SÍlntos, com idade de 24 anos, o sepultamento
foi realizado dia 3/12, às 18 horas, saindo o fére
tro do Capelo Mortuária de Nereu Ramos, seguin
do após paro cemitério de Nereu Ramos..
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Bo_ndido é preso opós perseguição
Ladrão roubou caminhão em SP e foi localizado na Rodovia do Arroz
GUARAMIRIM

Uma perseguição envolveu
um assaltante de caminhão e

a PRF (Polícia Rodoviária Fe

deral) por volta do meio-dia de
ontem, em Guaramirim. Felipe
Fonseca Neto, 34 anos, foi preso
depois de ser localizado na Ro
dovia do Arroz. Ele seria levado
ao Presídio Regional de Jaraguá
do Sul na noite de ontem, de

pois de prestar depoimento ao

delegado Daniel Dias.
Na manhã de ontem, a PRF

de Joinville recebeu a infor
mação de que o caminhão de
uma transportadora da cidade

de Nova Veneza' [Sul do Esta

do) havia sido roubado em SãQ
Paulo na manhã de quarta-fei
ra, após fazer uma entrega. O
motorista da empresa, André

- Ricardo Liz, 24 anos, foi ren
dido na Rodovia Fernão Dias

, por quatro assaltantes. Ele foi
amarrado em um cativeiro e

liberado na noite de quarta
feira, quando o caminhão já
estava longe.

"Fomos informados de que
o caminhão era rastreado (via
satélite) e estaria perto de

Joinville. Quando fomos fazer
a ronda na Rodovia do Arroz,
vimos um caminhão vermelho
com placas de Nova Veneza e

começamos a acompanhá-lo",
contou o policial rodoviário
Elton Dietrich,

Ao perceber que estava
sendo seguido, o, bandido
ac-elerou e passou a andar
no acostamento e a dirigir
na contramão. Ele entrou

na BR-280 e parou em fren
te ao Posto Rudnick, mas

fugiu novamente. A polícia
disparou dois tiros na janela

Polícia Civil deve finalizar

inquérito na próxima semana
JARAGUÁ DO SUL

O delegado Adriano Spo
laor deve concluir, na próxi
ma semana, o inquérito sobre
o acidente entre o ônibus da
Seara e uma carreta em Nereu

Ramos, ocorrida há 28 dias. No
momento, o delegado aguarda
o resultado da perícia, reali
zada pela Polícia Civil. 'Assim
que a perícia ficar pronta, vou
encaminhar .o inquérito para o

Fórum", comentou.
Segundo ele, cerca de dez

pessoas foram ouvidas, entre

elas o motorista do ônibus, Al
cindo Zamberlan, e o motorista
do caminhão; Joãozinho An-

tônio Kiatkosky. Ele disse que
as declarações dos passageiros
apresentam várias contradi
ções, mas preferiu não dar deta
lhes sobre os depoimentos para
não atrapalhar o andamento
das investigações.

Spolaor não adiantou se

Zamberlan será mesmo indi
ciado por homicídio culposo,
(sem intenção de matar) e se

Kiatkosky - que deixou o cami
nhão estacionado na rua - tam-

'

bém será responsabilizado pelo
acidente. A colisão deixou 16

pessoas feridas e causou a mor
te da controladora de qualidade
Maristela Tilmann, 28 anos.

da cabine, mas nenhum atin

giu o-bandido.
Em seguida, o assaltante

entrou na Rua João Butschard
e estacionou perto do Ginásio
de Esportes. Quando viu a via
tura se aproximar, manobrou
a ré e atingiu a frente do car

ro da polícia, que foi arras
tado por cerca de 15 metros.

O policial Elton e mais um

colega conseguiram pular do
carro antes da batida e dispa
raram contra o para-brisa do
caminhão, lhas, a bala ficou
alojada no teto. Em seguida,
Fonse-ca se entregou. O po
licial que dirigia a viatura e

não conseguiu sair a tempo'
não se feriu. A PRF está ten

tando localizar
-

os demais in

tegrantes da quadrilha.

DAIANE ZANGHELlNI
'

FOTOS CÉSAR JUNKES

Felipe Neto roubou o caminhão que foi atingido pela polícia na perseguição

Sepultado jovem morto em acidente
Colisão aconteceu na BR-280 e envolveu moto, bicicleta e caminhão

Local é palco de constante abuso de velocidade e ultrapassagens perigosas

JARAGUÁ DO SUL

Foi sepultado às 17h de on

tem, no Cemitério de Nereu

Ramos, o auxiliar de tornei
ro mecânico Sidnei César dos
Santos, 24 anos.' Ele foi vítima
de urn acidente no quilômetro 72

da BR-280, no Bairro Nereu Ra
mos (perto da Rotatória da Tua

I

Monos), por volta das 2oh30 de

quarta-feira. A'colísão envolveu
também urna bicicleta e um ca
minhão ainda não identífícado.

Sidnei dirigia urna motoci
cleta Honda/Biz com placas de

Jaraguá do Sul e foi atropelado
pelo caminhão após a colisão
com a bicicleta conduzida por
Maicon Luiz Treutler, 22. De

pois de atingir o motociclista, o
condutor do caminhão fugiu do
local. O ciclista está em obser

, vação no Hospital São José. As
.causas do acidente serão inves

tigadas pela PRF (Polícia Rodo
viária Federal) .

.

Segundo familiares, Sid
nei teria ido assistir a um- jogo
de futebol society, no Centro,
e voltava para casa, em Nereu

g Ramos, quando aconteceu o

� acidente. Ele era solteiro e não

� tinha filhos. Sidnei deixou os

Spolaor aguarda resultado da perícia para encaminhar o caso para o Fórum pais e cinco irmãos. '

Imprudência no local é freql.!ente ,

o aposentado Amélio Gi(lva
,nena, 62 anos, mora perto do 10-
o cal do ncldente e diz que o abuso
de veloçidade e as ultrapassagens
perigosas no local são frequentes.
"O pessoal só reduz a velocidade
quando, está quase 'em cima' da

rotatória ..Pelo tipo de absurdo que
a gente 'lê, acho que até morre pou
ca gente", comentou. Amélio avalio
que a' implantação da rotatória há
cerca de um ano ajudou a reduzir os
ocidentes,.mas não impede a impru
dência dos motoristas.
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ARTE E EDUCAÇÃO

GERAl---�------

CINEMA NA SALA DE AULA
Übras clássicas foram adaptadas por 44 alunos do segundo ano do Bom Jesus

��
.-

JARAGUÁ DO SUL

o museu Emílio da Silva, de
Jaraguá do Sul, virou o cenário
do romance Incidente em Anta-
res, escrito 'por Érico Veríssimo,
que agora está adaptado em urna

versão cinematográfica pelos es

tudantes do Colégio Bom Jesus.
Com o título A volta dos que não
foram, o curta-metragem concor

re hoje a urna premiação cha
mada 'Segundão Movie Awards
2009'. O evento marcado para as

18 horas, no CPL (Centro Inte

grado de Profissionais Liberais),
será urna brincadeira, mas apre
sentará sete filmes que são resul
tado de urn trabalho sério de 44

alunos do ensino médio durante
três meses, na disciplina de Lín
gua Portuguesa e Literatura, con
tando como urna atividade extra
classe que vale nota.

Com base na literatura clássi
ca do romantismo ao modernis
mo, os alunos tiveram o desafio
de ampliar as suas atenções para
aprofundar a estética, direcionar
as características e as .peculíari
dades dos enredos. Segundo o

. educador de Língua Portuguesa
e Literatura, Bruno Kober, os gru
pos ficaram livres para definir o
cenário das filmagens e o tempo
que a peça seria reproduzida.
"Eles tiveram que manter os mes
mos personagens, mas ficaram
Iivres para dar .tcques de mais
hurnor ou tristeza nos curtas-me-

tragens. Os alunos tiraram a es

sência da obra para o vídeo. Eles
mudaram a arte e conservaram a

história", destacou.
De acordo com a alunaMaria

AugustaGrubba, 15 anos, que faz
parte do elenco do curta-metra

gem Bento e a Dissimulada, urna
adaptação da obra literária Dom
Casmurro, de Machado de Assis,
a reprodução da história é prati
camente fiel ao livro. "Fizemos
as gravações nas casas antigas da
cidade. Foi difícil fazer o roteiro e

o diferente é que o narrador apa
rece nas filmagens", contou.

Já para a estudante Laris
sa Tambozetti, 16 anos, do
elenco da Crônica da Sauda
de, uma adaptação da obra
O Ateu, de Raul Pompéia, o

mais difícil foi transmitir o

pensamento do personagem
principal. "Não tem diálogo
é apenas pensamento no li
vro", disse. "Teve cenas que
gravamos várias vezes porque
tínhamos vergonha de ficar'
de frente para as câmeras. E
o difícil foi contar as histórias
paralelas. As gravações foram
cansativas, gravamos nos fins
de ��mana e de madrugada",
declarou o aluno Fabiano Dal
Ri, do curta-metragem Inocên
cia Selvagem, adaptação de O

Cortiço, de Aluísio de Azevedo .

DAIANA CONSTANTINO

As alunos Cothorino e Loís produziram 'A volto dos que nõo foram'

FOTOS DAIANA CONSTANTINO

o professor de Literatura Bruno Kober orientou os estudantes do segundo ano no eloboroçõo dos filmes

Especialistas na mesa de jurados
Hoje, seis jurados especia

listas em arte vão anunciar as

melhores colocações nas cate

gorias ator e coadjuvante, atriz
e coadjuvante, filme, direção,
edição, fotografia, efeito espe
cial, trilha sonora, adaptação
e figurino. Além do professor
Bruno, Fred Paiva, ator e dire
tor de teatro, Carlos Henrique
Schroeder, escritor, Ana Paula
Moretti Pavanello, especialista
na arte teatral, Maria Terezinha
Giacomozi, fotógrafa, e Mery
Petty, atriz e diretora de teatro,
são os responsáveis por entre

gar uma réplica da estatueta do
Oscar para os vencedores'.

De acordo com o professor
Bruno Kober, as obras escolhidas
são leitura obrigatória para os

alunos candidatos a urna vaga na

faculdade. "O aluno lê obrigado
e perde a vontade e a magia, da
leitura. A ideia é tirar a cobran- .

ça e extrair a beleza", enfatizou.
Surpreso com o resultado dos
trabalhos, o professorou emen

dou: "são obras amadoras que
beiram o profissionalismo".

Depois do sucesso, a pro
dução dos curtas-metragens
se tornará um projeto fixo das
turmas do segundo ano do
ensino médio da unidade de
ensino. O .Segundão Movie
Awards 2009 é um dos traba
lhos que fazem parte do Festi
val Lítero-cultural, do Colégio
Bom Jesus, que acontece des
de ontem e vai até o próximo
dia 10, quinta-feira, na unida
de de ensino. O evento é gra
tuito e aberto ao público.

SEGUNDÃO MOVlE

AWARDS2009

• 18h - Heronço Maldito (adaptação
do Obro Ouincas Borba, de
Machado de Assis)

• l8h30 - A Vida e os ambiçães de
Paulo (adaptação do obro São Bernardo,
de Grociliano Ramos)

• 19h - Crônica do Saudade (adaptação do
obro O Ateu, de Raul Pompéia)

• 19h30 -Inocêncio Selvagem (adaptaçõo
do obro O Cortiço, de Aluísio de Azevedo)

• 20h - Bento e o Dissimulado

(adaptação do obro Dom Cosmurro, de
Machado de Assis)

• 20h40 - A volto dos que nõo forom

(adaptação do obro Incidente em Antares,
de Érioo Veríssimo)

. ,. 21 h20 - Os Encantos de Corolina
(adaptaçõo do obro A Moreninho, de
Joaquim Manuel de Macedo)

• 22h - Premiação Segundõo
Movie Awards 2009
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DIVULGAÇÃO

__OANO-É
ESTADO LIBERA VERBA PARA O ESPORTE
No dia quatro de dezembro de 1976,

o jornal O Correio do Povo noticia_va que
o governo de Santa Catarina havia libe
rado 267 mil cruzeiros para a construção
de um Ginásio de Esportes em Jaraguá do
Sul. O local já estaya em construção, mas
precisava de mais verba para as que as

_ obras terminassem.
O Ginásio que O Correio do Povo se

referia na matéria é o atual Ginásio de

Esportes Artur Müller, que apesar do in
centivo estadual, só foi inaugurado em

março de 1977, com uma grande festa e

competições.
.

Na mesma reportagem, o jornal afir
mava que o secretário da educação, Sa
lomão Ribas Junior, autorizou o repasse
de dez mil cruzeiros para cinco escolas
isoladas da região, para recuperação dos
estabelecimentos escolares. Ginásio recebeu verba do Estado para finalização das obras

FOTO IDENTIFICADA 4 DE DEZEMBRO PELO MUNDO
� 1949 - Nasce o ator Jeff Bridges.A última foto para identificar era da en

chente de 1944 tirada por Rudi Emmendorfer.
No local aparece a ponte de madeira e cober
ta com zinco inaugurada em 1928. A ponte
era chaniada de Tavares Sobrinho, e ficava
na Rua Procópio Gomes de Oliveira. A sua

construção em concreto foi inaugurada em 18

de outubro de 1980. Parte dela foi paga pelo
governo do Estado. Agradecimentos aos leito
res Nilto Drechsel; Amadeus Mabfud e Bruno

Behling que identificaram a imagem.

·1975 - O Suriname é admitido como Estado-Membro da ONU

(Organização das Nações Unidas).
·1973 - Nasce a modelo Tyra Bonks.
·1980 - O primeiro-ministro de Portugal. Francisco Sá

Carneiro, e seis acompanhantes, morrem em queda de
aeronave em Lisboa.

·1996 - Lançamento da missão Pathfinder a Marte.

FESTA TRADICIONAL
NO SALÃO BARG

SOCIEDADES· EVENTOS· HISTÓRIA· ASSOCIAÇÕES

A Associação Recreativa Cultural Rio da Luz "Salão Barg" pro
move neste sábado, a Festa de Rei e Rainha com baile. A concen

tração dos sócios, convidados e simpatizantes, está marcada para
as 18h, na sede social, parabusca das majestades Vilson Küester e
Rosimar Küester, sob o comando de Werner Siewerdt. O baile co

meça às 22h30 e será animado pelo Grupo Safira, do Rio Grande
do Sul. Os ingressos custam R$ 15 e podemser adquiridos na sede
da Sociedade. Outras informações pelos telefones (47) 3376-2184,
(47) 9117-1583 ou (47) 3376-1160.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO: menor preço por LOTE

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de MOBILIÁRIO, CD's,
GVD's, LIVROS, BRINQUEDOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS, destina
dos aos Programas.Centro de Referência da Assistência Social - CRAS

e o Abrigo Provisório da Secretaria de Desenvolvimento Social, Família e

Habitação, conforme especificações descritas no Item I - Objeto do Edital.

REGIMENTO: Lei PederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal na 4.698/2002, de 03 d� outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13h30min do dia 16 de dezem

bro' de 2009, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, sita na Rua Walter Marquardt na 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O

CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 14:00 horas do

mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

Orçamento estimado para aquisição: R$ 34.422,07 (trinta e quatro mil, qua
trocentos e vinte e dois reais, e sete centavos). INFORMAÇÕES: A mtegrã
do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.goir.br Jaraquá do Sul (SC), 03 de dezembro de 2009

EDIMARA ORZECHOWSKI DE SOUZA

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

SEMINÁRIO DE
..,

INCLUSAO COM

APRESENTAÇÕES
O 5° Seminário de Inclusão aconteceu em Corupá

na última terça-feira, contribuindo para melhoria da

aprendizagem dos alunos com necessidades educativas
especiais. O evento contou com participação de profes
sores, agentes comunitários, representantes de Apaes,

.
das secretarias de educação de Jaraguá do Sul, Guara
mirim, e São Bento do Sul. Na abertura, houve apresen
tação cultural de alunos especiais.

BAILE EM
GUARAMIRIM

Guaramirim também promo
ve um baile este fim de semana.

O evento acontece no Pavilhão
. de Eventos Perfeito Manoel de

Aguiar, no sábado. A festa será
/
animada pela Banda Passarela,
com início às 23 horas. Ingressos
antecipados podem ser adquiri
dos por R$ 12 no Posto Mime de
Schroeder, no Bier Dog Lanches
no Bairro João Pessoa e em Gua
ramirim no Posto' 28.

OUVIDORIA DA CÂMARA DE VEREAOORES

0800.648.6465
www.cmjs.sc.gov.br
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Um mundo diferente?
A internet é uma ferramenta que hoje

não vivémos sem. Nos anos 80 até meados
dos anos 90 era um desejo. Hoje é uma ne

cessidade. Phillip Kotler, o papa do marke

ting, em sua passagem pelo Brasil no ano

passado disse: "quem não está na internet
está fora do mundo. Fora do mercado - para
as empresas". Aqui, longe do meu país, é
através dela que procuro saber das notícias
daí. Sites corno: globo.com são fantásticos
quanto a sua 'parte de vídeos. Sem fazer
qualquer apologia a esta rede de televisão,
eu, um fanático por entrevistas, ali assis
to as entrevistas que foram ao ar no canal
Globo News e no Programa do [ô,

Recentemente duas entrevistas; longas,
porem imperdíveis. Uma com o presiden
te do Irã, realizada pelo jornalista William
Waack (apresentador do Jornal da Globo).
A outra, no Programa do [ô. Esse mesmo

jornalista falando ao [ô Soares a respeito
do presidente do Irã. A respeito do cotidia
no dos iranianos. E pincelando a história
da Pérsia. Duas verdadeiras aulas. Se es

tivesse à frente de uma sala de aula, não
teria dúvidas em tra:n:smitFlas aos alunos
discutindo-as com os mesmos.

.

Muitos me perguntam: "por que tu tens

tanto interesse pelo Oriente Médio?". Estive
em alguns desses países e no segundo se

mestre do próximo ano voltarei. Dessa vez

me locomovendo numa bicicleta, Sou fas
cinado por história e geografia. E a história
do Oriente Médio está diretamente ligada à
história do ser humano. Se perguntar a.um
religioso, ele vai respcnder.esse mundo está

sempre nas nótícias porque lá viveu Jesus.

Cristo. Deixando a religião, foi no Orien
te Médio onde se constituiu as primeiras,

cidades (Mesopotâmia, onde hoje é Bagdá,
foi a primeira). Todas as línguas ocidentais
têm de alguma maneira influências árabes
no seu vocabulário.'O português inclusive.
O comércio entre continentes, ali teve sua

raiz. A Fenícia, onde hoje é o Líbano, foi
a grande nação exportadora da/ antigui
dade. Quase tudo que vinha do Oriente

para o Ocidente passava por ali. Hoje
continua sendo uma região estratégica
para a aproximação Ocidente-Oriente.
Tomamos como exemplo a Turquia, que tan
to se discute, ingressando na Comunidade
Europeia. A Turquia na Comunidade Euro

peia significa o Ocidente fazendo fronteira
com o Irã, a Síria e o Iraque.

.

Ouço sempre: "mas esse povo, aí; os tur
cos, os persas, os árabes são estranhos na

sua maneira de ver o mundo". "Que mor

ram eles todos nos seus conflitos". "São
atrasados". Pergunto-me: quem sorrias nós,
com 500 anos de história (boa parte desse

.

tempo sendo somente de exploração), para
dizer que essa região com seis mil anos de
história � atrasado e inadequado?

VARIEDADES---------

CINEMA

JARAGUÁ DO'SUL .CineMuelle�.·r' .....

• Cine Breithoupt 1
• Atividadtr Paranormal (1.40, 16h" 18rr, �Oh, 22h- i

• Lua Novo (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 _ sex, sob, .. sex,sab, dom, seg, ter. quo, qUlj
dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Breithaupt 2
• Atividade Paranormal (leg)

.

(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20 - sex, sob, dom,
seg, têr, quo, qui)

. .

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

quo, qui)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• Planeta 51 (Dub) (14h, 15h45, 17h30 - sex, sob,
dom, seg, ter, quo, qui)
• Novidades no Amor (Leg) (19hI5, 21 h15 - sex, sob,
dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Cidade 2
• 2012 (Leg)(15h, 18h, 21 h
sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Muellér 1
• Lua Novo (Leg)(14h20, 16h50, 19h20, 21 h45:_ sex,

sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Mueller2'
! • 2012 (Leg)(15h, 18h20, 21 h20 - sex, sob, dom, seg,

ter, quo, qui)
.

PEPETELA
O PLANALTO E A ESTEPE

. ·Amor durante
a revolução

. Julio e Sarangerel eram estudantes
em Moscou, no auge da União Soviética,
quando se apaixonaram. Ele, um jovem
estudante angolano, entusiasmado com

a revolução. Ela, uma jovem da Mongólia,
aspirante aos mesmos ideais: um mundo
mais justo paro todos. Não sabiam eles,
porém, que o "união dos povos" não se
ria algo tão fócil a ser conquistado.

DVD

Ritual para
ter proteção

A formatura esté chegando e três

amigos do Universidade do Texas deci-
. dem atravessar a fronteiro até o México
poro comemorar. Tudo .ocorre como o

planejado, até um deles ser raptado por
uma gangue de controbandistas, que
oferecem suas vítimas em um ritual só
dico poro conseguir proteção.

NOVELAS

CAMA DE GATO
Verônica diz o Severo que vai fazer com que Débo
ra sofro um ocidente depois do morte do marido.
Alcino conto poro Verônica que Débora irá ficar. .

Kátio observo o cena do;; três se obroçondo. Dovi
trabalho no perfume e lembro-se de quando mos-

. trou o primeiro teste o Gustavo, de quando Sofia o

viu com Bruno e de quando Pedro foi o Aromas e o

insultou. Alcino sai cedo com Débora. Verônica se

encontro com Ledo, oferece uma quantia poro que
elo desisto do guardo de Déboro e conto sobre o

doença de Alcino.

CARAS E BOCAS
Dafne' acomodo Xico em uma sãlo reservado. Denis
tento se aproximar de Amorilys. Espeto diz poro
Xico que se orgulho dele. Pelópidos revelo o plano
de Judith poro Qéo e Cássio que decidem contar o

Dafne. Denis fico revoltado 00 sober que Judith quer
tiror o mococo dele. Dafne pede poro Vicente ojudá
lo enquanto Gabriel resolve chamar Lucos. Fabiano

-

estronho o pergunto de Socorro sobre Ivonete e se ir
rito com os lembronças de quando ero cosodo. Denis

propõe levar Xico emboro; mos Dafne não concordo.

VIVER A VIDA '

Rofoelo diz o �oro que preciso de suo certidão de
nascimento poro fazer um trobolho. Glória fico

opovorodà 00 encontrar com Benê. Elo chego à

pensão, reclamo do pai de José e Scndrinho o de
fende. Edite diz o Sondrinho que ,elo pode chamar
Benê poro jantar no pousado. Rofoelo encontro
suo certidão de nascimento e fico triste por não
ver o nome de seu pai. Renato foz o ensaio foto
·gráfico e se sai muito bem. Osmar oferece cham

panhe poro brindarem o sucesso- do ensoio, inos
elo recuso e vai emboro.

PODER PARAlElO
Nício conto c Fernando que ficou sabendo que Jor

ge tinha sido assaltado. Fernando cogito o possi
bilidade de Coló ter ajudado. Nício pede paro elo
se celur em relação à morte do marido. Fernando
diz que vai levür o OVD poro um técnico analisar.
Bruno falo poro Luísa que vai levantar uma boa
verbo poro fazer componho publicitário do Hotel
Diana. Daniela faz carinho no rosto de Pedro poro
consolá-lo do angústia de estar longe de Nino. Jú
nior entro no quarto e mondo o irmão poror de dor
em cimo de Daniela.

-BELA A FEIA
Dinho conto o Verônica que ele e o pai podem fazer
um documento folsificodo. Verônico vibro e diz que

•

nõo vai revelar o Ricordo quem fará o serviço sujo.'
Ataulfo comemoro o falsificação dos documentos e

diz que vai deixar Ricordo pobre. Dinho diz que o re

lacionamento entre Ricordo e Verônico vai facilitar os
coisas. Verônico conto poro Ricordo que mondou al

guém folsificor' um documento poro incriminar Vero.
Ele comemoro, mos questiono Verônico poro saber
como elo conseguiu arrumar tudo tõo rápido.

(O resumo dos capítulos é de responsnbilldcdejíes
emissoros).
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---------VARIEDADES

Luciano não aceito
ser uma codeimnte
Luciano, personagem vivido por
Alinne Moraes, vai se negar o andor
de cadeira de rodos, em Viver o

Vida, após sair do hospltel. Elo terá
um ataque histérico quando Miguel,
Mateus Solo no, o aviso que elo
deverá ter alto logo. Ao ouvir o te

rapeuta ocupacional Lorisso falando
que o família precisará providenciar
uma cadeira de rodos, o ex-modelo
começo o berrar.

SUDOKU

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

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

I Essas são
Marie e Tholouse.
Elos são os xodós
de Somonto e

Tobo.to Mooss.
O éllc é do

leitora Cassio

Gonçolves'J

João Gordo vai

poro o Record
A MTV teve mais uma baixo. Depois
do saída de Marcos Mion e Felipe
Solori, agora o emissora' perdeu outro
de seus apresentadores clássicos:
João Gordo. Segundo o Agora sp, o VJ
também foi contratado pelo Record.
João deve integrar o cost de Os
Legendários, novo programo do cannl
do bispo Edir Macedo, que estreio no

início de 2010. Miá Mello e Marcelo
Marrom vão completar o time.

Atriz é encontrado
morta no' quarto
Leilo Lopes, de 40 anos, foi encontra
do morto dentro de seu apartamento,
no Condomínio Alto do Morumbi, em
São Paulo. Segundo o 'Estado de S.
Paulo', o PM foi acionado por uma

suposto testemunho e, 00 chegar 00
'Iocol, encontrou o atriz já morto. Se
gundo o boletim de ocorrência, havia
no quarto restos de comido mistura
dos o remédios e o umreneno para
roto, conhecido como chumbinho.

PREVISÃO DO TEMPO Fo'nte: Cirom/Epogri

SOLUÇÃO

. li'1t ÁRIES

�!11'
.

(20/3 a 20/4)

t� -[" O astral �evel� uma

" grande smtoma
com uspessoas com

quem se relaciona. Você estará

preparado para um maior com

prometimento na vida a dois.
Use a sua percepção para saber
qual o melhor momento para
colocar seus planos em.ação.

.

TOURO
.

(21/4 a 20/5)
Nada de ficar na

superficialidade,
. procure a raiz dos

problemas. Ótimo momento para
se envolver com alguém que faz
parte do seú dia a dia. Na vida.
amorosa, estabilidade. Analise
bem tudo, pois assim terá con

trole do lado emocionaL

Uma mosso de ar seco no Sul do
Brasil mantém o presença de sol, • Fases ela lua
com variação de nebulosidade. CHEIA MINGUANTE NOVA NASCENTE

O 2/12 'V 9/12' 16/12 (\,.. 24/12
.

� Jaraguá do Sul e Região�
HOJE SÁBADO DOMINGO

�
SEGUNDA

�Mí�: 18°C� Mí,N:17°C� MíN: 13°C MíN: 14°C
MAX: 21°C MAX: 19°C MÁX: 26°C MÁX: 22°C
Nublado Nublado Sol Sol.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Ao deixar sua cria-

o

tividade fluir, você
conseguirá atrair o

interesse das pessoas. Bom as

tral para concretizar negócios
imobiliários. Na vida a dois, .

cumplicidade total. Aproveite!
Hoje, o dia pede romantismo e

momentos a dois.

A LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
.: '} Use e abuse da sua

....., "'""-- criatividade, pois
hoje é dia de se de

dicar a atividades que recheiem
o seu dia a dia com muita
alegria. No romance, os ventos
estão soprando a seu favor!
Cuide-se, em todos os sentidos.

Ouça seu corpo e coração.

#
LIBRA o

.

(23/9 a 22/10)
Bom dia para
ficar em casa e

aproveitar para
cuidar mais de si mesmo, da sua

aparência e das suas coisas pes
soais. No r�mance, sentirá mais

.

segurança para demonstrar tudo
o que sente. Não deixe de dar
uma chance ao seu coração.

� '"
CÂNCER

�.........._. (21/6 a 21/7)
. ;��f� O dia promete ser

.

: ; produtivo para
quem é autônomo

e as vibrações não poderiam
ser melhores para dar continui
dade às tarefas rotineiras. Não
leve a vida tão a sério e alie os

compromissos a atividades que
dão prazer e relaxamento:

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Todo esforço que fi
zer será devidamen
te recompensado.
Privacidade é tudo

o que você precisa para estimular
o romance e a vida a dois. A
harmonia que você d.eseja para o

seu dia vai depender das atitudes
que tomar, reflita a respeito.

II}'
VIRGEM

. (23/8 a 22/9)
Possibilidade de
sucesso em empre

_-

endimento imobiliá-
rio. Valorize o que já conquistou,
inclusive em matéria de afeto. À
noite, terá a sensação de maior

segurança e est!lbilidade afetiva.
Bom dia para reavaliar todo o

seu passado.

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
Talvez, seja o

momento de sele-
cionar as amizades.

No campo profissional, não perca
a chance de fechar um contrato _

·:antajoso. No campo amoroso,.O
astral revela maturidade. A Lua
em CânCer desperta a vontade de
mudar para melhor.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1 )

At{. Procure dar o seu

melhor no trabalho,
pois seu desem

penho pode ser avaliado. Com
relação ao romance, você saberá
tronsmitir a confiança necessária
e se sentirá mais maduro. A

realização de um sonho pessoal
pode se concretizar hoje.

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

4/12
Adilson José Anjolete
Alceu H. Longe
Andréia C. Borges
Arlindo Ropelato
Atilano Zimdars
Caroline B. da Silva
Clodoalto Stuber
Diego Beri
Dirceu E. Milbardt
Donizele B. Voz
Edimara P. Ruedeger
Eliane Sluber
Elzira Krueger
Ftanciele L. Hinlz
Guilherme M. Bralz
Hercílio Adriano
Ismael Max Raliock
Iveni Azevedo,
:Jaime de Ávila
Jose da Cruz
Lenilda Ehlerl
lenit Volz .

Iísete M. Niels
.

'. Lorena KOII Giese
,

hcas G. Krueger
Luis Carlos Schultz
LuizlÍ Koslowski
Mario Weigmarin
Morisa Barbosa
Olinda Ropelalo Schmitz
Sergio da, S. Dzonek
Sergio Packer
Sidnei R. Krueger
Sôlange Adriano
Tâmara Sopelsa
Thiago Demarchi
Thomas Sopelsa
Vinanda Glouralzki

DIVIRTA-SE

Velório
Velório no igreja, caixão fechado,
família reunido. O podre presto o

último homenagem 00 falecido:
- O finado era um excelente cristão.
Como bom pai, nunca deixava faltar
nado aos filhos. Ele era um ótimo
marido, cumprla 'com os obrigações,
cuidava bem de suo esposo, era fiel e

,

chegava em coso no hora certo.

A viúvo interrompe:
- Seu podre, desculpe atrapalhar, mos
eu gostaria que abrissem o caixão!
Não é possível que o senhor esteja
falando do meu marido!

AQUÁRIO
(21/1 a til/2)
Siga suas
convicções e não
se arrependerá. O

sucesso estará diretamente ligado
à confiança que você transmite
aos outros. Romance recente tem

·

tudo para dar certo. Reencontrar
pessoas queridas e relembrar.o
passado vai te fazer bem.

PEIXES

IM. (19/2 019/3)
••

.

Fase o�ortuna para
�.., obter o reconhe-

.

cimento que você
·
merece e, consequentemente, a
valorização que deseja. No roman
ce, sa�erá demonstrar interesse e

disposição pam um cômpromisso
sério. A Lua dá um te)liue especial

·

ao seu romantismo.
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Já imaginou ler o seu jornal predileto enquanto curte suas merecidas férias de verão?
O Correio do Povo imaginou!

Entre os dias 22 de dezembro e 9 de janeiro
será entregue nos municípios de Barra Velha, Piçarras e Penha,

Solicite já a transferência do endereço da sua assinatura.

o CORREIO DO POVO
2106-1919

- -----�- - �--�--- ---� --- - - -- -
---- -- - --_-

_.,
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RECORDAR É VIVER

Vale a pena jogar de novo
Site da Atari dispônibiliza alguns jogos clássicos do videogame que marcou época

Quem já passou da
casa. dos 25 anos e curtia

-

games, certamente

lembra do Ata ri 2600
com um ar de nostalgia.
Afinal, ele foi o primeiro
videoqame de muita

gente. Para matar a

saudade dos fãs, a Atari
disponibilizou no site

oficial da empresa
alguns dos jogos
clássicos, que marcaram
uma geração.

Nem todos os títulos
estão no ar. No endereço
www.atari.com. o.

internauta pode jogar
os games Yar's Revenge,

. Adventure, Asteroids,
Battlezone, Crystal
Castles e Lunar Lander.

_

- O site vai ajudar
os fãs a matarem um

pouco da saudade. O
Ata ri foi meu primeiro
videogame. .Ele tem um

valor sentimental. Meu

pai não deixava eu jogar,
mas acabou me dando
de presente de aniversá
rio. Não lembro de
quantos anos eu tinha,

mas não esqueço
daquele momento -

conta o comerciante
Danilo Costa Neto, de 30
anos, que sonha com o

dia em .que a empresa
disponibilizará também
o inesquecível Pacnían,
jogo favorito dele na

época.
Os clássicos podem

ser jogados no próprio
navegador da página,
não precisa nem fazer

aqueles cadastros
chatos que alguns sites
de games pedem.
Basta entrar e clicar no
ícone "Arcade". Aí, é
a perta r o s, ci n tos ,

escolher o jogo e viajar
no tempo,

O Ata ri 2600 foi

lançado em 1977 nos

EUA e chegou ao Brasil
no início da década de
80, tornando-se uma

febre entre os jovens.

o visual é o mesmo

E para não perder a

graça, os games man-

tém o mesmo visual
daquela época. Eles
receberam apenas
alguns retoques para se

adaptarem à resolução
dos monitores dos

computadores.
- Os jogos são

iguaizinhos. O que
muda é que, em vez de
usarmos o tradicional

joystick, jogamos com o

teclado do computador
- diz o administrador
de empresas João
Marcelo de Moraes, de
39 anos, que aprovou a

novidade.
A outra diferença é

que agora não é mais

preciso dar aquela
assoprada na base do
cartucho para tirar a

poeira e o videogame
poder ler o jogo.

Os- fãs mais competi
tivos têm um outro

. incentivo. Há um

ranking online na página
registrando os melhores
em cada jogo. Agora; é
apertar o play e só. parar
no "Game Over!"

o Atari 2600, que chegou ao Brasil no início da década de

80, marcou uma geração de gamers

Até25/12 a �wald Cartuchos
preparou várias SUrpresas para você.

Acompanhe em nosso site.

ovww.ewaldcartuchos.com.br

Credibilidade, Excelência e Qualidade
em Cartuchos

3376-4832
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FIQUE DE Ç1LHO ABERTO!

Sexta-feira 4 de dezembro de 2009 '1linHHiuJiII'klHII

,

O e pouco
Redes de internet sem fio 'em locais públicos podem apreséntar riscos 'ao usuário

o usuário precisa
tomar cuidados quando
estiver acessando a

internet por meio -de
redes Wi-Fi (sem fio)
abertas, tios chamados
hotspots grátis -

encontrados em hotéis,
livrarias, shoppings, etc.

Em alguns casos, o

Wi-Fi aberto e gratuito
pode esconder um

I' N FOI=+!ji;'.t41
"0 ,'<>.,� • �� .. -'""Õ;C .. i;'�..".j�,-l

EXPEOlENTE
• Coordenadora:

Carolina Tomaselli
• Programação Visual:

Bianca C. Oeretti
• Textos: Agência O Globo

• Comercialização:
O Correio do Povo

(47) 2106-1919

malfeitor que se utiliza
de ferramentas como

KARMA ou Metasploit
para mascarar sites,
interceptar informações
e roubar identidades
pessoais ou corporativas,
senhas, números de
cartão de crédito,
documentos sigilosos.

E o ladrão de Informa
ções pode estar sentado
ali mesmo, pertinho da

vítima, coletando dados
de todos os incautos que
estrverem dentro da
bolha de acesso que ele
oferece.

- Ao usar um acesso

Wi-Fi grátis, se você'
estiver em dúvida, nunca
faça login em sistemas

que exijam nome e senha

que possam expor suas

informações - aconse-

Redes Wi-Fi malignas
parecidas com as oficiais e

gratuitas, vulgo evil twins

(gêmeas malignas), são
cada vez mais frequentes
em espaços públicos.
Algumas táticas de

proteção par? que o

usuário não se encrenque
em redes arriscadas são

importantes .

Uma dica básica é ficar
de olho no-endereço web.
Um site-armadilba
plantado por um hacker

pode interceptar sua

.requisição para, por
exemplo, www.bancoba
cana.corn.br, e alterá-Ia

para algo como WWW.
BANCOBACANA.COM,BR

(a letra "O" de bancobaca
na virou um zero), e neste
site fajuto coletar os seus

dados pessoais e sigilo
sos,

Saiba como proteger a
suamáquina

Pense em um hotspot.
público como um

recurso compartilhado.
Se você não estiver
usando uma armadura

digital, navegue apenas
por sites e páginas que
não lhe exponham.

Também não confie
cegamente naquele
pequeno ícone de
cadeado que aparece no

seu navegador.
Se você conhece um

pouco das entranhas da
sua máquina, acione a

firewall. Além disso,
desabilite as seguintes
funções do sistema de
redes: compartilhamen
to de arquivos, conexão
automática a redes não

preferenciais e "peer-to
peer networking", uma

aplicação para desen
volvimento e colabora

ção incluída no pacote
"Advanced Networking
Pack" que vem nos

Windows XP, XP SP2 e

Vista.
Olho vivo também

para os chamados SSID
virais. Alguns SSIDs,
como o famoso "Free
Public WiFi", podem ser

e n c o n t r a dos e'm

diversos locais, em

vários países.

Armadura contra vilões

'_ Esses nomes se

propagam mundo afora
porque muitos laptops
estão çonfigurados para
se conectar automatica
mente a redes abertas e

acabam> cadastrando
esse SSID em sua tabela
interna.

Use uma, VPN

(Virtual Private Network
= rede virtual privada),
sistema que criptografa
sua sessão online,
tornando-a virtualmen
te inexpugnável a

fuçadores que estejam
por perto. Você poderá
usar opções grátis para
disfarçar seu endereço
real na web, tais como

TheFreeVPN, TOR e

outros (zlkpz. tk).

lha Jonathan B. Spira,
editor do site "Executive
Road Warrior".

Atenção ao site

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



',lgnH!Utilmlk'U,1 Sexta-feira 4 de dezembro de 2009 I N�F'[J EXTRAm
Fotos da REUTERS

TECNOLOGIA DE PONTA!
O robô Okonomiyaki tira onda de chef de cozinha. O mestre-cuca cibernético faz

panquecas e recebe comandos de voz

Feira de. robôs promove
, .

uma viagem ao futuro

IICIBERLUVA(I e a

mão robótjca

Se o Brasil é o principál
produtpr de craques d€'
futebol no mundo, o

Japão é o celeiro dos
robôs mais modernos
do planeta. E as

últimas novidades
cibernéticas por lá
foram apresentadas na

International Robot
E'xhibition 2009 '

(exibição internacional
de robôs), considerada
a feira mais importante

no setor.

O evento, que rolou
em Tóquio, dos dias 25
a 28 de novembro,
contou com a

participação de cerca

de 200 empresas do
ramo ..

Um dos destaques da

exibição foi o robô
cozínnei ro
"Okonorniyaki", capaz
de preparar panquecas
usando utensílios

mestre-cuca obedece á

comandos de voz.

Outra novidade que
chamou a atenção dos
visitantes foi a
"ciberluva". Com ela, a
pessoa pode controlar
uma mão mecânica,
que consegue
desempenhar funções
rnmuoosas.

O simpático Wakamar6
também fez sucesso.

Por meio de um sensor,
é possível coordenai: os
movimentos dele.
Que tal ter em casa um

robozinho de

estimação? O

pequenino Geníbo,
que vem em várias
cores, é capaz de
reconhecer a voz do
dono e até demonstrar

emoções. E o que é
melhor: não Iate de
madrugada! OWAKAMARU

fez sucesso
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Universo TPM
Por Elijane Jung

Nananeném
A tal insônia é um pesadelo (tro
cadilho bobo) para muita gente,
inclusive para algumas amigas mi:
nhas. Uma delas não perde um Co

rujão. Outra vai para o computador
e alimenta um blog sobre mater

nidade. E tem outra que não sabia
exatamente o que fazer com essas

longas noites insones até a ocasião
em que precisou se alimentar de

madrugada e resolveu cozinhar.
Descobriu-se buscando receitas

para experimentar na calada da
noite. Hoje é uma confeiteira de
mão (e bolso) cheia. Conseguiu até
comprar um colchão novo. E dor
me que é uma beleza.

BISCOITO DA SORTE
A sua bondade não precisa ser ostentada .'

universotpm@ocorreiodopovo.com.br .

Filhotinhos
Filhos naquela idade dos três aos cinco aninhos são uns fofos né? Fazem

estripulias, umas carinhas, dizem cada coisa e são tão engraçadinhos... E
as férias sãoumperíodomaravilhoso para aproveitar cadaminutinho com
eles. Ok Fica aqui uma dica importantíssima para as mamães dessas pe
quenas criaturinhas que pensam em passar as férias na praia: jamais use
um biquíni de amarrar perto deles. Um simples puxão e... você fica mais
famosa que a Geyse-Pernas-de-Fora.

I

I,
I'
i

Ah, OS irmãos...
Minha amiga cortou o_cabelo num estilo bemmoderninho, curtinho
e leve. Depois veio me falar que o irmão, que nunca na vida havia lhe
dado um elogio (pirraças de irmão mesmo), fez o primeiro comentá
rio dizendo que havia ficado legal. Quando ela pensou em se animar

.

e agradecer ele disse que só havia um problema: as pessoas teriam
dificuldade em identificar se ela gostava ou não do sexo oposto. Ta

. dinha. É sempre assim, elogio de irmão acaba virando zoação.

'I

DIVÃ COM

ISADORACAROLINE LEITZKE
EU SOU: uma guerrei
ra, passo por todos os

.
obstáculos da vida de

cabeça erguida sempre,
não me deixo abalar por
qualquer situação nem

por comentários fúteis.
Sou sincera, compa
nheira, alegre, gosto de
festas e de sempre es

tar rindo, de bem com
a vida. AMO: meu pai,
minhas grandes ami

gas Iacke e Bru, minha'
vida. NÃO SUPORTO:

preconceito, falta de ca

ráter, pessoas sem edu-

cação, chegar atrasada,
esperar ônibus, dias chuvosos. NÃOVIVO SEM: 'amigas, perfume,
iriternet, chocolate, Schweppes, secador de cabelo, cremes, ma
quíagem, PRODUÇÃO PERFEITA: calça jeans, tênis e camiseta! i

MEUTRABAIJlO: gosto do que faço e de todos que convivem co- �
migo. MINHA FAMÍLIA: a melhor do mundo! MINHA TRILHN ·1

l SONORA; Jack Johnson, Jason Mraz, e mais músicas do tipo.

�!�.'".
CHOREI COM: choro de rir com minhas amigas. SORRI COM:

.. '

sorrir em todos os momentos da vida é fundamental. AMAR É:
entregar-se. AMIGOS SÃO: a base da minha vida! MANDARIA
.PARA O INFERNO: assassinos sem escrúpulos. MANDARIA
PARA O CÉU: meu pai. UM DIA EU VOU: viajar pela Europa.
PAR PERFEITO: um homem companheiro, fiel, honesto e tra

balhador, divertido, simpático, moreno, alto, forte. RECOMEN
DO: passar um dia de pijama sem se preocupar com a vida lá
fora. POÇÃO MÁGICA: Seja transparente, apesar de todo 'o risco
que isso possa significar. (autor desconhecido) NOTA: Isadora é
estudante deAdministração.

Perguntas, perguntas
Tenho uma colega de trabalho que faz o tipo quietinha. Não é tími- .

da, se expressa bem, mas é daquelas bem sossegadinhas, que fica no
seu canto e não abre a boca para falar qualquer bobagem. Muito pelo
contrário. Quando fala é sempre algo intrigante. Normalmente uma
pergunta difícil. Pergunta se sei se existe um bom livro sobre o Papa,
se sei onde fica o plexo solar, e por aí vai... Nesta última, lembrei da
musiquinha do Renaul Logan e, semmaiores pesquisas, chutei que o

plexo deve ficar por ali, na boca do estômago, quase no peito. Tem o

lado bom disso tudo. É um incentivo à pesquisa.

• Primeiro morreu o Her
bert Richers, depois' foi o

Lombardi, agora a Leila Lo

pes. Tudo assim rapidinho, r

em questão de dias.

• Quando me perguntaram
que tipo de homem me faria

feliz, disse que seria aquele
que jamais esquecesse que
não gosto de tomate. A gente
fica menos exigente, confor
me os anos vão passando.

• Hoje é o dia do Orientador
Educacional, profissionais'
atuais e indispensáveis nas

unidades escolares. Profissio
nais com pulso firme e dispo
níveís, Parabéns a todos.

• Paula Ioller e Herbert
Vianna: "... Abro com as

mãos, te deixo olhar. Te levo

pra dentro devagar. Sempre
venho aqui nesse lugar. To
mm: xerez da tua boca. Provar
o sal do mar, mostrar um ver

so' provarum amor eterno...
"

Acessório
"da hora"

Teveum tempo em que eunão vivia
sem relógio, tanto pela sua funcio
nalidade como pelabeleza do aces
sório. 'Hoje não 'uso mais, apenas
por ter passado por um período de

"coça coça" que me fez desacostu
mar.Nosso verão será a estação dos
relógios grandes. Esqueça aqueles
delicadinhos clássicos e aposte nos
grandões, com pulseiras colori
das: Para combinar com pulseiras
e anéis, use e abuse dos relógios
braceletes, com formatos diferen
tes. Não tenha medo de errar nessa
moda, queserve tanto para a praia
quanto para o calçadão.

Para você rodar seguro,
ligue agora 3275-1581.

.

Empresa do Grupo Javel - www�avel.com.br
-----
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E ANO QUE VEM?
Sempre rolava um vácuo de eventos entre dezembro e f�vereiro em
Joraguá, lembram? Antecipando com os promoters, temos aí boas
novos dos agendas: o London Pub volto o funcionar à todo dia 7 de
janeiro, e o Fuel Eventos também já programo bolado poro o

período, em local o ser definido. Neni Junkes também abandono
cedo o praia, e o portirdo dia 6 de janeiro os gelados do Licorerio já
estarão à disposição do galera. Oe férias olé fevereiro, o Moinho
Disco vai abrir portos-somente pelo metade do segundo mês do
ano, mos promete atração top para o ocasião.

E ANO QUE VEM? - 2
o Estação do Tempo também tem dolo preciso, o gerência do coso

anuncio portas abertos paro dia 6 de janeiro - choppinho Brahmo,
o simpatia da equipe e o reconhecido gastronomia do casá estarão
lá prontos para encontrar o galera que estiver pelo cidade.
Novidade

o

para o ano, o Estação ununcln mudanças no

. posicionamento, e o partir de 2010 posso o evitar o promoção de
-----m bolados em seu ambiente. A idéio (que aprovo 100%) é dedicar-se

* o todo potencial que o point tem dentro do cultura de seu bar e
"
Q_ cardápio. O único evento do agendo que vai permanecer serão as

� noites sertanejos de quarta-feira:
tU

12
.8

Minha amada irmãzinha Esteio Maria Treis, que bota abaixo o banco na manhã de hoje
com a apresentação de suo tese de condu�ão de curso, um dos últimos passos para
conquisto do bacharelado �m Fisioterapia pelo Furb

IMPERDíVEL

Canoagem, pernadas, pedalados, exposiçães;
festivais, palestras e muito mais vão botar a
adrenalino à flor do pele em Joraguá este

final-de-semana, com mais uma edição do
Eco Radical. Acesse ecoradical.com.br e dê
uma conferida na agenda compléto. O evento
acontece na Arena. Jaraguá de hoje até

domingo, onde encerro-se às 19h com show
gratuito da banda Dozoranha.

BAZAR KARLACHE
Já marcaram na agenda? Evento que vale

recomendar, mais uma edição do Grande
Bazar Karlache Malhos está agendado para
começar próxima terço-feira, dia 8, indo até

. dia 12. Os horários paro compras serão dos
8h30 às 21 h até dia 11, e das 8h30 às 16h no

dia 12. Pra quem não sabe, a Karloche fico na

rua João Carlos Stein, 382, endereço próximo
ao campo do Juventus. Contato: 32740823.

MR BEEF .ESTÁ VIP
Sêo Sílvyo.capricho no montagem da
caso e agora traz mais uma novidade

para o ponto: nselu VIP Mr. Beef. Local
para eventos reservados com até 30

pessoas, conta com TV LCD, nr

condicionado e self-beer, oferecendo
uma vantagem a mais para quem quer
saborear os delícias do tocai reunindo
os amigos.

MOMENTO DA CITAÇÃO
".ouontas vezes!l gente, em busco d(i

�el1!uro I Pmcede tal e qlJollt
ílvczirrfm {ofelizJ Em vãl'.l. por íGdo
;p:arle, as órolos procuro! Tendo-os

fia ponta do Lmí.ÍZ"

Mário Ouiníooo

LlCORERIA 4 ANOS
Mês de celebração pora Neni e

equipe, o agendo do barzin tem bando
lombo programado para os sábados
dias 5 oe 19 - é boemia de primeira, a

. coluna recomendo. Neste domin90, às
16h, rola a final do campeonato no

telão: E outra dos boas, paro dia 22
está marcada o festa de 4 anos do

point.

FALANDO NO ESTAÇÃO
Como ainda não estava fechado, o agenda do point ficou de fora do

relação com as boladas de dezembro publicado semana passado.
Fazendo jus à coso, eis os eventos em destaque:
- Dia 4, Sexto Sertanejo com Bruno e Moicon;
- Dia 7, Desfile de Modo - Formandos Unerj;
- Dia 10, Risko Foca Tour com dupla João Victor & Lennon (SP);
- Dia 16, Encerramento Fuel Eventos com bondoToq Sertanejo;

- Dia 17, Festa Volto 00 Mundo, com bando Os Velhos e DJ Poulico;
- Dia 20, Festa de Encerramento do Estação com bando Forenight.

A gota Ruano Carla Postai. marcando presença na Festa do
Champagne na Choperia Saloon sexta passada

NOVIDADE ONLlNE
É hoje.o lançamento do site do Fuel Eventos, que pessen propagar
online os últimos do produtora de Thiago Mattos e Flávio "Pépe"
Norloch. O endereço é óbvio, màrco aí fueleventos.com.br nos

favoritos.

e

MAX

Paulo de Carvalho, o Paulão, vocalista do bando Velhos
Virgens arrepiando o galera no london Pub sexto passado

RÁPIDAS
- Termino hoje o período de votação nos vídeos do concurso

° cultural "Eu sei o que você foz no colégio". Acesse o URL de
mesmo nome (terminação .com.br) para ver os finalistas e

votar no seu favorito, os trabalhos estão demais!
- Tem talento de Joroguó na trilho! DJ Rodrigo Fobro.
participo logo mais de etapa do Jügermeister DJs Contest
que acontece I.á no Corambo's Club, em Indoiol. Evento
promovidO pelo Academia Internacional de Músico
Eletrônica, o joroguaense disputo espaço coni outros três
concorrentes - que o gente sobe, posso tranquilo por cimo.

Aniversariante do'mês, nosso brother Éder Silvo, todo pimpão

SEMPRE ONUNE

twitter.com/r.:.3
Iwitter.tom)moxpires
twiller.com!poracoso

flickr' /por_ocoso* 810g: porocllso.com
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NOVO CICLO DE CONSUMO
.

Abram Szojmon presidente do Fecomércio afirmo que o entidade vê neste Natal crescimento de até 15% no futuramente
do comércio. Segundo o entidade, quem deverá sustentar esse crescimento são os classes menos fovoreéidos, beneficiados
por algumas medidos do governo. Infelizmente, já existem fortes indíciosde que um processo de desindustrialização já
está em curso.

. .

,

PORQUE DUBAI PREOCUPA
Os países produtores de petróleo do Oriente
Médio representaràm 00 longo dos últimos'
anos um grande mercado poro diversos tipos
de produtos, mos o crise 'em Dubai começo o

mostrar uma outro face do fenômeno. Os bancos
- principalmente os europeus - têm créditos de.
USS 123 bilhões nos Emirados Árabes. Como
sempre, não há almoço de graça.

E OS EFEITOS NO BRASIL?
Embora oscilações de humor dos investidores

'

internacionais sempre costumem trazer pro
blemas, o crise de Dubai no renlldnde pode ser

mais uma oportunidade para o Brasil que pode
receber ainda mais investimentos.

DE TIJOLO OU VIRTUAL?
Dois dos melhores exemplos de cada um dos dois tipos de comércio - Wal·Mort e Amozon - declararam guerra. A disputo
pelo mercado está levando o sucessivos rebaixamentos de preço. Por trás desta guerra iniciado pelo Wal-Mart está um um

pio plano poro não entregar o mercado poro o Amazon em um momento em que novos tecnologias transformam o modelo
de mercado. Ainda assim, os compras on-line representam apenas 4% do mercado norte americano.

<'

CONSUMO

Indústria sem estoque
Fabricantes podem não atender a demanda
SÃO PAULO ventiladores, liquidificadores,
.

O risco de faltar geladeiras, aspiradores de pó, por exem
máquinas de lavar, aparelhos . plo, informaram no mês pas
de ar-condicionado, ventila- sado-que estavam com volu
dores, liquidificadores e au- me de estoques insuficientes e

tomóveis neste Natal 'existe nenhuma das empresas tinha
e não é desprezível. Um le- estoques excessivos.
vantamento dos estoques da A Mondial, fabricante de
indústria feito a pedido do

.

eletroportáteis, confirma a falta

Grupo Estado, pela FGV (Fun- de estoque. "Estamos produzín
dação Getúlio Vargas), com do e entregando ventiladores
baseem dados da Sondagem no mesnio dia", conta o diretor

Conjuntural da Indústria de' comercial, Giovarini Marins. O.
Transformação, revela que planejamento inicial da empre
em três de quatro segmen- sa era iniciar novembro com

tos de bens duráveis pesqui- ZOO mil peças em estoque, mas
sados em novembro o nível ela começou à mês sem o pro
de estoques era insuficien- duto. Segundo Marins, a situa-

-

te para atender .à demanda. .ção é mais crítica no caso dos
De acordo com o levantamen- ventiladores, mas os estoques
to, indústrias que respondem também estão abaixo do normal

por 34% das vendas anuais de para liquidificadores, batedei-

eletroportáteis, que incluem ras, entre outros. Situação é crítica para ventiladores

� CRIATIVIDADE A MIL
Águo de Coco, tradicional marco de biquínis, inovo em seu acordo
com o íntimo poro lançar alguns novos modelos de biquínis que serõo
inspirados nos embalagens do absorvente. Resto saber se os consu

midQros vão absorver o ideio.

AMERICANAS ••CRESCENDO
Com investimentos de ,RS 1 bilhão, o tradl
cional rede PJetende chegar 0,2013 com um

total de�400 lojas. No terceiro trimestre, seu
, lucro foi de RS 36,5 milhões contra RS 6,7
milhões em igual período do ano passado.

81BI PISANDO EM RODINHAS
Anima4a pelu imposição de taxo aos calçados
chineses, o Calçados Bibi de Parobé-RS, voltou
o produzir íêiris com rodinhas que já tinha
lançado em 2006. O alvo são os crianças que
assim poderão usar tênis e patins juntos.

ARGENTINOS PISANDO
EM.ASIÁTICOS
Segundo a Abicalçodos, os asiáticos - com

destaque poro os chineses - já respondem por
.51,4% do m�rcodo d� calçados do Argentino.

Dessa, formo, soem os brasileitos e entram os chineses.
.

,

Ikarsten@netuno.com.br

LOTERIA2010

Lupi: 2 milhões
de empregádos

, o ministro do Trabalho, Carlos Lupi,
afirmou que serão criados dois milhões
de empr�os no Brasil em 2010. O minis-
tra, que esteve reunido com empresários
no sede do Federação' dos Indústrias do
Estado de Minas Gerais, lembrou que não
acreditaram nele quando previa o cria-

ção de um milhão de empregos formais Prêmio

em 2009. "Do mesmo formo, os pessoas l°

podem achar que o previsõo pora-201 O é ;:
maluco", disse. "Mos terão de recenhe- 4°

cer que estava certo", afirmou. 5°

CONCURSO N° 1131

CONCURSO N° 989

09 - 10 - 32 - 39 - 44
41- 48 - 54 - 63 - 66
11 - 11. - 7 ii - 80 - 81
89 � 91 - 95 - 96 - 00

CONCURSO N° 04403
Bilhete Prêmio (1<$)
6'.tlfH 2!iO.OOO_fJlJ
;S;1 :938 21.000•.00
82.M2 14.300,00
4,t353 t2.000,OO
01.674 1IUi60,00

INDICADORES
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NACIONAL
ELEiÇÕES 2010

Crise no DEI\I1

engrossa coro
de chapa pura
Tucanos se preocupam com

pouco tempo de propaganda
SÃO PAULO

o escândalo envolvendo o go
vernador do Distrito Federal, José
Roberto Arruda (DEM), defla
grou no PSDB uma corrida para
fortalecer a hipótese da chamada
chapa puro-sangue. Com o DEM
no centro da crise, engrossou o

coro dos defensores da propos
ta de o PSDB blindar a chapa
que disputará a eleição presi
dencial de 2010, formatando-a
apenas com nomes tucanos.
Em jantar com 36 deputados,
realizado na última terça feira,
na casa do deputado Rômu
lo Gouveia (PB), em Brasília,
cresceu o discurso favorável ao
desenho que traz o governador
de São Paulo, José Serra, como
candidato a presidente, e o go
vernador de Minas Gerais, Aécio
Neves, de vice.

A Operação Caixa de Pando
ra, da Polícia Federal (PF), que
investigou pagamento de propina
para deputados e integrantes do
governo Arruda, enfraqueceu o

poder do DEM nas negociações
e deslegitimou a pressão de parte
da cúpula do partido para que os

tucanos definam logo o candidato ..
'1\ única vantagem do episódio é

JUSTIÇA

CCJ quer fim de
benefício do MP
Uma proposta aprovada pela Co

missão de' Constituição e Justiça do
Senado acaba com um dos principais
benefícios dos juízes e membros do Mi
nistério Público: a aposentadoria como.

. pulsória, com rendimentos proporcio
'nels, para acusados de cometer crimes.
O texto altera a Constituição e permite
que magistrados percam seus cargos
por decisão de dois terços dos membros
do tribunal ao qual estiver vinculado.

enfraquecer o argumento de dois
partidos. O que era uma realidade
eleitoral passa a ser uma realidade
política", disse urn cacique tucano.
Mais do que votos, a aliança com
o DEM engorda o tempo de TV
nas eleições de 2010. Fato que se

toma ainda mais relevante dian
te da possibilidade de o PMDB

apoiar o projeto nacional do Pf
formando a coligação com maior

tempo de Tv. "O PSDB vê no DEM
urn aliado, mas deve se preocupar
com sua agenda e deve respeitar o
espaço do DEM para discutir suas
questões internas", disse o deputa
'do Eduardo Gomes (TO).

DMSÃONOPARIIDO
A chapa puro-sangue conta

com a simpatia de setores ligados
a Serra e do ex-presidente Fer
nando Henrique Cardoso. O go
vernador de Minas, no entanto,
é contra. "Não vejo essa relação

. direta. Poderia ter urna outra aná
lise também, dizer que, talvez,
esse episódio fortaleça a ala tu
cana que quer ampliar a aliança,
que quer trazer outros parceiros
para a aliança", disse ontem Aé
cio, negando que a crise no DEM .

fortaleça a chapa pura.

PATRIMÔNIO

Cristo Redentor
é enfim tombado

O Cristo Redentor foi tombado defi
nitivamente como patrimônio nacional.
O aviso do Iphan foi publicado no Di
ário Oficial ontem. A estátua construí
da no Corcovado, no Estado do Rio de
Janeiro, foi eleita uma das sete novas

maravilhas do mundo moderno, em

votação realizada pela internet e por
mensagens de celular, organizada por
uma fundaçoo da Suíça. O cartão postal
carioca foi inaugurado em 1931.

o CORREIO DO POVO rnSEXTf\-FEIRA. 4 DE DEZEMBRO DE 2009

AGÊNCIA BRASIL

Enquanto que
partidários
de José Serro
querem o chapo
"puro-sangue",
Aécio se mostro
contra o ideio

REPúBuCA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DE SANTA CATARINA
TabeUonato do Município e Comarca de jaraguã do Sul- Margot

Adelía Grubba Lehmann, Tabeliã eOficiala Designada-Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca nv 1589 - Telefone: (47) 3273-2390

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

'protocolo: 130134 Sacado: JOSEALFONSO CORDEIRO BORGES CPF: 006.332.449-02
Cedente: MERCADINHO PEPO'S I1'DAME CNPJ: 81.866.568/000
Número do Título: 000192-9 Espécie: Cheque
Apresentante: MERCADINHO PEPO'S crDAME DataVencimento: 30/08/2009
Valor: 2.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 32,90, Diligência:
R$ 20.00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 130016 Sacado: LEDALSUPRlM LTDA ME. CNPJ: 05.937.955/000
Cedente:W3INDUSTRlA METALURGlCA LTDA CNPJ: 81.114.803/000
Núroero do Título: I 0000015 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 07/1112009 Va·
lor: 2.824,15 Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$
20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 13Ó013 Sacado:LEDAL SUPRIMENTOS crDA ME. CNPJ: 05.937.955/000
Cedente: W3INDUSTRIAMETALURGlCA LIDA CNPJ: 8LlI4.803/000
Núroero do Título: I 0000035 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 12/11/2009 Valor:
576,05 Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,00,
Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130015 Sacado: LEDAL SUPRIMENTOS crDA ME. CNPJ: 05.937.955/000
Cedente: W3INDUSTRlA METALURGlCA I1'DA CNPJ: 8LlI4.803/000
Núroero doTítulo: I 0000026 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 12/11/2009 Valor:
321,48 Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,00,
Edital: R$ 10,00

.

Protocolo: 130014 Sacado: LEDAL SUPRIMENTOS crDA- ME CNPJ: 05.937.955/000
Cedente:W3INDUSTRlA METALURGICA LIDA CNPJ: 81.114.803/000
Número do Título: I 0000026 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 12/11/2009 Valor:
142,73 Liquidação após a intimação: R$IO.oo, Condução: R$I3.19, Diligência: R$ 20,00,
Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130250 Sacado: LG BORDADOS I1'DA CNPJ: 07.404.405/000
Cedente: JAMATEXCOM EQUlPTEXTEIS crDA CNPJ: 04.317.708/000
Número do Título: 7842.1 Espécie: Duplicara deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 18/11/2009 '

.

Valor: 180,00 Liquidação após a.intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$
20,00, Edital: R$ 10.00

Protocolo: 130026 Sacado: MARCEW BATISTA CNPJ: 10.281.0311000
Cedente: CLEDISON DEZANET CNPJ: 04.636.871/000
Número do Título: 344 ESpécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 23/11/2009 Valor: 1.800,00
Líquídação após a intiinação: R$IO,OO, Condução: R$15,30, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$ 10,00

Protocolo: 130290 Sacado: MARCONDES DEALENCARPOIZIN CPF: 821.218.779-91
Cedente: BVFINANCEIRAS/A-C.El. CNPJ: OLl49.953/000
Núroero do Título: 54Ó040254 Espécie: INDICAÇÃO
Apresentante: RlCARDOCLERlCI DataVencimento: 08110/2003 Valor: 10.800,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 26,56, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 130152 Sacado: ORGANIZACOES H GORGES crDA CNPJ: 72.296.726/000
Cedente: MARTINS & SOUSAAIACADO E REPRESENTACOES CNPJ: 10.410.597/000
Número do Título: 2549-02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 20/11/2009 Valor: 272,33
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 17,41, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 129298 Sacado: ROSICLER TRAVASSOS CPF: 004.699.229·40
Cedente: VALDOCIR HAASME CNPJ: 03.986.1451.000
Número doTítulo: 22240·1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 10/11/2009
Valor: 480,00 Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$
20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 130369 Sacado: SERRARIA E MAT. DE CONST. MIRANDA I1'D CNPJ:
02.435.013/000 Cedente: COMFLORESTA CIA. CATARlNENSE DE EMPREENDIM.
FLOCNPJ: 84.721.224/000 Núroero do Título: 061107 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento:
23/11/2009 Valor: 47,45 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130045 Sacado: SILVIA SANSAO CPF: 024.967.679·60
Cedente: J D P INFORMATlCAI1'DAME CNPJ: 81.529.687/000
Número do Título: 4890(5/11) Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 20/11/2009 Valor.I60,OO
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO.oo

Protocolo: 130050 Sacado: WSOARES DA SILVA CNPJ: Q5.893.91O/000
Cedente: MAISA RAQUELWAUER CNPJ: 06.255.331/000
Número do Título: 00069404 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 101ll/2009 Valor: 650,OQ
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$10,00

MargotAdeliaGrubba Lehmann,Tabeliã eOficialaDesignada

ESTADO DE SANTA CATARINA

.

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

ventia os titulas abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partirda
publicação deste edital a os aceitar ou pagar no 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. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se díspõs a receber a
intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confonnidadecom os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

n�beUã e Ofl<iala DesIgnada
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n1l1589,

Telefone: 147) 3273-1390 H. de Fane. 09:00h às 18:00h

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Tabelionato do Munkipio e Comarca de Jaraguá dp Sul

Margot Adelia Grubba lehmann,

Protocolo: 129833 Sacado: AGUAVERDE INFORMATICA LIDAME
CNPJ: 08.188.1511000
Cedente: PRIMICIA S/A INDUSTRlAE COMERCIO CNPJ: 60.581.618/000
Número do Título: 238000-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA Data Vencimento: 18/1112009 Valor: 417,59
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

.

Protocolo: 129642 Sacado: ANA LUCIAMUM GIOVANINI CPF: 265.085.938·54
Cedente: BANCO FINASA BMG S/A CNPJ: 07.207.996/000'
Número do Título: 0146790705 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: BANCO FINASAS/A DataVencimento: 16/12/2008 Valor: 9.339,17
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 17,41'. Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 130322 Sacado: CENTRAL DE CONSERTOS JA I1'D
CNPJ: 00.102.982/000
Cedente: BIACK & DECKER DO BRASIL LIDA CNPJ: 53.296.273/000
Núroero do Título: 351217/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 23/11/2009 Valor: 220.12
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 129970 Sacado: CRISTIANO GON ALVES DE MORAES CPF: 029.132.419·30
Cedente: DVAVEICULOS S/A CNPJ: 82.516.949/000
Núroero do Título: 0900002902 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 10/11/2009 Valor: 1.063,33
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 130124 Sacado: DEYVIS GALDINO PINTER CPF: 443.540.459·15
Cedente: PELEGRlNI ETOMEI crDA ME
Número do Título: 12466 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento:
21/10/2009 Valor: 82,70 Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 8,96, Di
ligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130382 Sacado: EDSON CERRUTTI CPF: 479.644.309-83
Cedente: FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO CNPJ: 02.729.136/000
Núroero do Título: 171002001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 19/11/2009
Valor: 51.66 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$
20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130117 Sacado: EDUARDO SCHINAIDER CPF: 850.967.1 79-68
Cedente: ENOC DE SOUZAME

.

Número do Título: 001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNlBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILElROS SA DataVencimento:
17/11/2009 Valor: 434,37 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 20,23,
Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

_

Protocolo: 130274 Sacado: FERNANDATANEROLIVEIRA CPF: 068.539.049-74
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN I1'D
Núroero do Título: 25552 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: UN!BANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Datavencímenro:
20111/2009 Valor: 209,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$18,82,
Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130291 Sacado: IGNACIO UMADAMAIA CPF: 399.77';.409-78
Cedente: BV FINANCElRAS/A·C.EI. CNPJ: OLl49.953/000
Número do Título: 131004731 Espécie: INDlCACAO
Apresentante: RICARDO CLERlCI DataVencimento: 18/08/2007 Valor: 1.618,36
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 23,04, Dilígência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Protocdlo: 129768 Sacado: IGREJA BRASIL PARACRISTO CNPJ: 06.186.364/000
Cedente: NOEDI DACRUZ ME CNPJ: 02.957.214/000
Número do Titulo: SE/CLO/3847 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 15/11/2009
Valor: 105,00 Liquidação após a intimação: R$lo.oO, Condução: R$16,71, Diligência: R$
20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130206 Sacado: JAMES GESSNER CPF: 970.460.519-68
Cedente: GDMMAQUlNASAGRlCOlAS crDA ME CNPJ: 06.111.400/000
Número do Título: 4052 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 20/11/2009 Valor. 250,00
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 61,06, Diligência: R$ 30,70, Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 130306 Sacado: ics COMERCIO DEARTIGOS ESPORTIVOS
CNPJ: 06.287.662/000
Cedente: SAO PAULO ALPARGATAS S/A CNPJ: 61.079.117/000
Número do Título: 643260001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO -Datavencímento: 28/10/2009 Valor: Ll35,29
Liquidação após a intimação: R$ 10"00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 129394 Sacado: JMPTRANSPORTES E SERVlCOS LTDA
CNPJ: p9.420.587/000
Cedente:W BRElTKOPF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ: 82.636.754/000
Núroero do Título: 0000015518 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 14/11/2009 Valor: 44,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NOVO POINT
Os freqüentcdores do F12, do nosso amigo Falcão, não sabiam poro onde
olhar, no noite de quarto: se poro os ambientes, cada um mais bonito do que o

outro, ou poro o desfile de gente bonito por todos os lodos. Muito Shaw! Tudo re

gado o chope e comidinhas irresistíveis, do Mario Hermínio, que deixou o turma,
duronte inouguroção do F12 bar, ainda mais aceso, até altos horos.

,

KAVROS
O hotel Kayrós de Jaraguá do Sul chegou na final do Prêmio MPE
2009 de competitividade para Micro e Pequenas Empresas, na
categoria Turismo. O reconhecimento é conferido a empresas
que se destacam pelas práticas de gestõo que promovem o

aumento da qualidade, produtividade em seus estabelecimentos.
A vencedora será conhecida hoje à noite, durante concorrida
cerimônia, no Eventos Centro Sul, em Floripa.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é meu amigo Ju
célio Plonincheck. Lá em Curitiba, ele
é outro amigo que lê o coluna todos os
dias poro ficar por dentro dos noticias
do suo terrinho. Valeu mesmo!

Junior Durski,
o chef do
Modero de
Balneório
Camboriú,
um dos

profissionais
mais

respeitados
e premiados
do Brasil,
conquistou
o prêmio de
Chef do Ano,
pela revista

Veja - Os
'

Melhores de
Curitiba e

o título de
, Restaurante
do Ano, pelo
Guia 4 Rodas

BVE BVE
Se preparo golero que no sábado
tem festa dos boas no Recreativo
Duas Rodos. Presença musical do
duplo sertanejo Mozzo & Gabriel,
do grupo Novo Tendência e dos DJs
Marcelo Luiz e Igor Limo. Será o

festa de despedido de 2009.A ONDE COMER BEM
EMJARAGUÁ
No Smurf's. Um dos melhores lanches
do região.

MARIA CEcíLIA
& RODOLFO
OS amontes do boa músico serta

nejo poderão conferir no próximo
domingo, seis de dezembro, em

Massnmndubn, no Porque do Fe
corroz, o mego shaw do duplo sen

sação do momento Mario Cecília &

Rodolfo.

" Os infelizes
sõo ingratos; isso

foz porte do
infelicidade deles. "

VICTOR HUGO

A beln morena Sandra Silva, nos Embalos da Estação do Tempo

NAS RODAS
• Quem está de novo amor é o

Mariano Borbi (leio-se Scorpions),
que vive um romance secreto.
Quem será o felizardo? Alguém se

habilito?

• De corro novo o diretor do grupo
Weg e piloto de corro Ronaldo Klit
zke, o Nono, estréio neste final de
semana no pista famoso de Ascurro.
Dá-lhe, Nono!

• A lindinho Morcinho Ronchi vai
curtir o virodo de ano em Balneário
Comboriú, o tirocolo do namorado:
o estudante Irori Menezes, o popular
Criciúmo.

• Mório Cesor Monibeller, o Césinho,
está de namorado novo. O nome do

moço ainda é segredo no soas rodos
sociais. Mos, logo, logo o gente dá o

nome e o sobrenome do beldade.

,

O Paranó, o
bambambã
do Smurf's
Lanches
e sua

namorada
Anai
curtindo
a Estóção
do Tempo,
quarta-feira

TE CONTEI!
• No sábado, o pártir dos 11
horas, acontece no salão do Igreja
Motriz São Sebastião, o II Grill do
Companheirismo Joroguoense.
Encontro beneficente em prol do
AMA� poro o escola municipal dn
Borro do Rio Cerro.

• Nesse final de-semcnc no

Soloon rolo, no sexto, um som

esperto no voz e violão do cantor
Dougl�s Biforoni. Já no sábado,
é o vez do' Bando Princípio Ativo,
com muito pop rock. Sempre o

partir dos 22 horas, entrado free.

• Neste final de semana o Jeep
Club de Joroguá promove, no
Arena )oraguá, o Eco Radical
2009.

• No Sociedade Diana, em
Guoromirim, neste sábado rolo
o Bolado Universitário e Ploy
Connection: Presença dos top's
DJs Martin lamelas (Argentino)
Andrey Lonboy (lngloterro).

., Hoje à noite, às Z2 horas, no
Porque Municipal de Eventos de
Joroguá acontece o mego shaw
do duplo sertonej.o Hogo Peno &
Gabriel.

• Pro- quem nôo comprou ainda
seu presente Natal vai aqui
o dica: o Bodega - Empório

_

e Delicotessen, no sllopping
Breithoupt, tem kits, um mais
morovilhoso que o outro.

• Nôo esqueço! Faço uma

criança feliz neste Natal!

• Com essa, fui!

NAT
Naquele clima esperto de Noite de
Noel que Silvio Muroro Richter rece-

.

berá o alo femininá é descolado do
-

cidade, poro brindar com um Chondon,
mode in Fronce, cloro, o festa de nnl
versário, dia 18 de dezembro, no suo

elegante coso. AJuJus estão olvoroço�
dos, pois Silvinho promete novidades
poro os convidados.

-

DICA. DE SEXTA
Curtir a Choperia Zoppe,
em Guaramirim. Música,

gastronomia e muita mulher
bonita faz porte do métler

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Linha de Fundo

Julimar Pivatto
julimar@ocorreiodopovo.com.br

liberado
Depois de Cabreúva, o próximo a acertar a saída da Malwee/Cimed é o ala Xoxo. O

jogador afirmou que já conversou com á diretoria e que fica até o fim da temporada. Aí .

então será liberado para negociar possíveis propostas. Xoxo confessou que gostaria de
ficar, mas entende os motivos e diz já ter contatos de times do Rio Grande do S1.11, Paraná
e Santa Catarina. Por outrolado, a Rádio Jaraguá confirmou ontem. a contratação do pivô
e goleador Bebeto, da Cortiana/UCS.

DIVULGAÇÃO ..

CÉSAR JUNKES

Nota altaMEMÓRIA

Filipe Luís seguebem cotado naEspanha. O jomalMarca, um dosmais importan
tes do país,monta o que chama de "Liga Extraordinária", onde estão os cincomelho-

.

res de cada posição no campeonato, Para definir esse time, eles criaram um sistema
de pontuação de acordo com o'desempenho de cada atleta. E o jaraguaense está no
topo da tabela, com 144.034 pontos, seguido de Piquê, do Barcelona, com 130.151. É
bom constar que dos 20 nomes selecionados, apenas três passaram da casa dos 100
mil pontos. E outra: nenhum jogador do poderoso RealMadri está na lista.

"SE MACUMBA

GANHASSE JOGO,
O CAMPEONATO

BAIANO

TERMINAVA

EMPATADO",
00 FILÓSOFO NENÉM

PRANCHA, EX·ROUPEIRO
00 BOTAFOGO.

DOIS TOQUES

o CORREIO DO POVO mSEXTA·FEIRA, 4 DE DEJEMBRO DE 2009

SEMIFINAL·Foi adiado o jogo de ,

volta entre.Malwee/Cimed e

Krona. Será dia 13,domingo
às 19h, no Centreventos em

Joinville.

MOTIVO.A alegação é que no dia
g o local já tinha uma formatura
agendada. Com isso, as finais
passam para os dias 15 e 17 de
dezembro.

DEFINIÇÃO.O primeiro finalista
do Estadual de Futsal será
conhecido hoje. Florianópolis
e Pinhalzinho se enfrentam na

Capital. O jogo de ida foi 4x4.

AUTOMOBILISMO -Nesse fim
de semana tem decisão da

Copa Santa Catarina de
Automobilismo. A prova
acontece em Ascurra.

CLASSIFICAÇÃO -Cristiano Rosa, de
Guaramirim, já confirmou título
na Marcas A. Elinor Elert e Alan
Schwartz, de Jaraguá do Sul,
disputam o segundo lugar.

Sentimentos, narrativas. Homens, mulheres.
Pessoas maduras e joviais. Nesse ano, a

Blush! levou até você um pouco da faceta de

inúmeros personagens do cotidiano. Agora,
vamos ver 2010 nascer e logo estamos todos
de volta, prontos a contar novas histórias.
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CRISE?

ESPORTE----------

Biro pede demissão do Juventus
Auxiliar alega salários atrasados; diretoria promete cumprir acordos
JARAGUÁ DO SUL

Depois do anúncio de Falcão·
sobre a saída do Juventus, mais
urna bomba parece ter caído no

Estádio João Marcatto.:Ontem o

auxiliar-técnico e' coordenador
do futebol de base do Tricolor,
Biro, entregou o cargo. Isso às

vésperas da estreia na SC Cup
(veja mais na página ao lado).
A alegação do ex-jogador do [u
ventus é o atraso nos salários.

Segundo ele, faz dois meses que
não recebe do clube.

"Eu sei também de atletas que'
não receberam. E agora nem sei
de quem vou cobrar", diz Biro,
que foi além e desabafou. "Tive
de abrir mão da minha escolinha
e das minhas coisas, não posso
ficar sem receber". Ao sair, ele ga-

. rante ter entregado urn relatório
ao clube, sobre o trabalho reali
zado por ele.

O .presidente do clube, TIdo

Vargas, estava em viagem e só

respondeu que o responsável pe
los pagamentos é a Falcão Sports.
Representante do jogador da
Malwee no clube, o gerente de
futebol, Edson Morelli, reconhe
ceu a dívida com atletas, funcio
nários ealguns fornecedores. "O
falcão tomou a frente, conversou
com todo mundo e se compro
meteu a pagar". Um dos motivos
que deixou o clube em dificulda
des financeiras foi a paralisação
de quase dois meses por conta do
tapetão. Como era algo fora dos
planos, foram dois meses a mais
de salário para pagar. Morelli dis
se ainda que Falcão pode fazer
urn jogo beneficente no fim do
ano para arrecadar dinheiro para
o çlube.·

Sobre seu futuro, Morelli diz
que continua e espera a chegada
do presidente TIdo Vargas para vol
tar aplanejar a temporada de 2010.

JOGOS ABERTOS DE SANTA ,CATARINA - FINAL
os ,JOGOS ABERTOS
DO NOVO MILÊNIO
Algumas modalidades vêm acompanhando a

evolução do mundo globalizado. É o caso do
tiro que a cada ano atinge novos patamares.
Há, porém, casos de retrocesso. Por exemplo, o
atletismo, que no maioria dos vezes é disputa
do em pista com piso de carvão, já considera
dos obsoletas no século pessndn, No atletismo
masculino apenas três recordes foram batidos
neste milênio, o lançamento do martelo, dez
quilômetros da marcho atlético e solto com

vara. No naipe feminino apenas quatro recor

des foram estetélecídes: 100 e 200m reses,
cinco quilômetros de marcho/atlético, lança- .

mento do. dardo e martelo. É muito pouco, já
estornos entrando em 2010.

Equipe de Tiro-de Jaraguá do Sul, nos JASC de 1969, Joinville:
Amadeus Mahfud, Adolfo Oswaldo Saade, Leopoldo Enke, Hans

'"

Cristlopher e Dietrich Hufenüssler

CAUSA E EFEITO
Nos países mais desenvolvidos, o desporto escolar é levado dades, o estruturo poro o aprimoramento do prático de
a sério. É impressionante a estruturo esportiva americano no esportes de alto nível é ainda mais aprimorada. Já aqui,
chamQda "middle-school", do sexta o oitavo série. Os milho· o aluno/atleta, quando termino o ensino médio, largo o
res de excelentes atletas que existem nos Estados Unidos sur- esporte poro trabalhar, com o objetivo de pagar seus es-

gem desta estruturo. Os que se destacam são encaminhados tudos, uma vez que não há incentivo dos l!niversidades
aosODP (OlimpicDevelopment Progrom). Sõo treinados pelos e muito menos ainda dos municípios. Assim fico muito
melhores profissionais de cada modalidade. Nos universi- difícil brilhar nos Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.

OS JASC, JOGUINHOS ABERTOS E OLESC.
São muito mais do que simplesmente uma disputo esportivo entre
os atletas dos municípios catarinenses. É um fator de integração e

inçlusão social. Envolve a juventude'a partir dos 12 anos e vai atéa
idade adulto. Existe um universo enorme de profissionais do educa
ção físico, cujo missão é formar cidadãos éticos, honestos e idôneos,
no tosco mun90 atual. É preciso tirar os crianças dos ruas e lhes dor
oportunidades.

-'
« ,

55
[il
Q.

�
::>
O'
o::
«

MEN,INOS DE RUA
São outdoors ambulantes que, o cada esquino, anunciam o exClusão
social e transmitem mensagens que oscilam entre o peno e o medo.
É o,movimento visível, palpável e sonoro do miséria. O menino de roo

. simbolizq, 00 mesmo tempo, a compaixão do àbandono do Criança e

o perspectivo do marginalidade inexorável. Nele o inocência. infanfil
e o periculosidade ao adulto se mesclam no paisagem. É através da._
prático esponJva que podemos re�gatá-Ios, ou melhor, impedirque
eles existam. E uma peno que muitos atletas de alto nível Ou grandes
eq.ÍJipes, cujuS integrantes são ídolos e modelo paro estesmeninos

. , e mellinas, mos, qqe, em nome,de "compromissos maiores", deixam
"de porticjpar destes'eMntos.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Idealizador do evento, Carlos Homerich (fun� disse que pretende trazer o SC Cup todos os anos para Jaraguá

se eup

Desfile de futuros
craques inicio hoje
[uventus estreia contra o Corinthians
JARAGUÁ DO SUL

[araguá do Sul entra a par
tir de hoje no circuito nacional
do futebol de base. A SC Cup
Banrisul Sub-16 ....: Taça Cover-

. nadar do Estado foi apresen
tada oficialmente na tarde de
ontem e hoje a competição
começa pra valer nas cida
des de Jaraguá do Sul, Floria
nópolis e Palhoça. O evento'
que aconteceu nO.F1Z Sports
reuniu os representantes dos
18 clubes participantes, em
presários, políticos e patroci
nadores. No total, o evento vai
reunir.380 atletas de todo o.
Brasil e de grandes clubes na

cionais. E o .que é melhor: sem
cobrar ingresso.

O idealizador da compe
tição e proprietário da Bola
Toda, Carlos Homerich, ex-

.

plicou b motivo do qual [ara
guá foi escolhida como uma

das sedes. ''A iniciativa pa�
tiu de Falcão que apostou na

cidade", comentou o organi
zador. Homerich exaltou as

parcerias e já projeta outras

edições e eventos do gênero.
fiVaiI10s tentar implantar esse

evento no calendário e torná-

JOGOS DE HOJE
• 10h - Avaí x Fluminense (Elarianópalis)
• 10h - Figueirense x Pplmeiras
(Florianópolis)

• 15h -Internacional x Desportivo Brasil

(Biguaçu)
• 15H ---Coritiba x Cruzeiro (Palhoça)
• 15h - Vasco x Atlético-PR (J�ão
Marcotto)

• 17h - VitÓria.x Paraná (Biguaçu)
• 17h - Guarani x Juventude (Palhoça)
• 17h - Bahiox Grêmio (João Marcotto)
• 19fi - Juventus x Corinthíans (João
Marcotta)

, GRUPOA
Avaí. fluminense, Internacional,
Desportivo Brasil,Vitória e Paraná

GRUPO B

Figueirense, Palmeiras, eGritiba,
Cruzeiro, Juventude e Guarani-SC

lo a abertura oficial do Verão, finais serão todas no Estádio
quem sabe mais tarde podere- João Marcatto.
mos realizar aqui um evento O técnico do Juventus, Edu-
internacional", revelou. ardo Rodrigues, demonstra a

A estrela da festa era Fal- mesma empolgação dos organí
cão. o jogador considera a re- zadores. Segundo ele, essa é a

alização do evento um marco chance que seus atletas têm de
para o município. "Espero que mostrar que são craques. O pri
a população abrace' o evento meiro confronto dos Molequí
e lote as arquibancadas, para nhos será hoje, às· 19h, contra
que no ano que vem, todos os o Corinthians. "Nossa proposta
times queiram voltar para' cá ..

- é tentar dificultar o máximo a

O público .terá a oportunida- vida'deles. Entramos no campe-
.

de de ver novos talentos de anato como franco-atiradores e

grandes clubes", opinou. As nossa intenção é surpreender",
quartas-de-final, semifinais' e' declarou o treinador.

JARAGUÁ DO SUL
'.

Três times do futsal de base
de Jaraguá do Sul disputam
no fim de semana os quadran
gulares finais do Estadual de
suas categorias. No S4b-ZO são
as duas equipes (feminino e

masculino) que entram em

quadra. Os meninos iniciaram
ontem o returno do quadran
gular final contra Unisul e até
o fechamerito da edição o jogo
não havia encerrado.

Hoje a Malwee/FME en

frenta o Joinville e amanhã

pega Blumenau. Os coman

dados de Renato Vieira estão
invictos na competição com

1Z vitórias e dois empates. Os
jogos acontecem em, Blume
nau. A equipe é a primeira co

locada e para não depender do
critério de desempate precisa
vericeu Blumenau e Unisul
para garantir o título.

Pelo feminino, -a ADJ/MC
Conectores/Postos Mime/

o CORREIO DO POVO rnSEXTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2009

FME disputará o turno do

quadrangular final do Cam

peonato Catarinense no Par

que Malwee. As mulheres
também estão invictas e ga
nharam o direito de decidir
na cidade por ter a melhor

campanha. As jaraguaenses
jogam hoje, às znh, contra

Blumenau, amanhã, às 10h,
pega Chapecó e no domingo,
às 17h, enfrentam Brusque.

O sub-15 masculino enca

ra o returno do quadrangular
final. A equipe CEJ/Marlan/
Afort/Luterprev/FME está em

busca do tricampeonato e para
isso não depende de nenhum
resultado precisa apenas ven

'cer Camboriú e Indaial.
.

Os

jogos acontecem em Cambo
riú e logo no primeiro jogo os

garotos
. enfrentam os donos

da casa, às 19h30. Amanhã o

confronto é contra Caçador,
às 9h30, e mais tarde a equipe
enfrenta Indaial, às 16h.

Time feminino está invicto e jogará em ca�a �a decisão do Estadual.

HAND�BOL

Convocação
de seis atletas .

O Campeonato Brasileiro de Se
leções de Handebol' contará com o

presença de seis atletas de Joroguá
do Sul. A goleiros Dyemily Peno e An
dressa Konigosky, os pontos Ano Mohr
e Adriele Konigosky,.o armadora Car
la Marcelino e o pivô Bruno Zobot
formo convocados poro o Seleção
Coturinense Infantil. A competição
acontece de 14 o 19 de dezembro em

Campo Grande {MS}.

. Luta-livre
na Arena

Poro quem gosto de luto o Arena tem
uma prQgromoção especial poro hoje à
noite. A partir dos 20h, grandes nomes

do vale-tudo nacional vão se.encennnr
.

no ringue montado sobre o quadro do gi-
násio joroguoense. O destaque do nelte
serão os confrontos entre os pesos pesa
dos Nego {londrino} e Thiago Deli {Curi
tiba} e do joroguoense Anderson Cruz
(Joroguá) que vai enfrentar Ari locerdo
{poronoguá}.

o CORREIO ERROU .

Diferente do que foi publicado no edição de ontem, o sorteio porá os

choves do Copo do Mundo acontece hoje {sexto-feiro} à tarde. Vejo mais
_ detalhes no página 24.
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SORTEIO

ESPORTE---�--

FIFA DEFINE HOJE OS GRUPOS Contabmdad�
��aí!

ml-4141

Prêmio para o campeão mundial do ano que vem passa dos R$ 52 milhões
DIVULGAÇAO/VIPCOMM

DA REDAÇÃO
o Brasil vai conhecer hoje

os três primeiros passos que
terá de dar na caminhada em

busca do hexacampeonato - e

dos US$ 31 milhões (cerca de.
R$ 52 milhões) que a Fifa des
tinará ao campeão da Copa de
2010. E espera dar sorte no sor

teio dos grupos do Mundial da
África do Sul, que acontece a

partir das 15 horas (horário de

Brasília), no espaçoso e agora
agitado Centro de Convenções
da Cidade do Cabo. Depois de
uma classificação tranquila nas

Eliminatórias, tudo o que o téc
nico Dunga não' quer é pegar
uma chave dura já na primeira
fase da competição.

A cerimônia será comanda
da pelo secretário-geral da Fifa,
Jerome Valcke, e pela atriz sul
africana Charlize Theron. Pelo
critério adotado, o Brasil obri
gatoriamente vai enfrentar uma
seleção europeia e uma africa
na (menos a anfitriã África do

Sul, que é a. cabeça de chave
número 1). O outro adversário
brasileiro na primeira fase da
Copa será um representante da

. Ásia ou da Concacaf ou ainda a

Nova Zelândia, que estão colo
cados no mesmo pote.

Dunga desembarcou na Ci
dade do Cabo no início da noi
te desta quinta-feira, a tempo
de participar de jantar de gala'
oferecida pela Fifa a dirigentes,
-treinadores e ex-jogadores. Nos
últimos dias, ele tem demons
trado alguma ansiedade com.

o sorteio. Além de -esperar por
um grupo fácil para o Brasil,
O técnico quer aproveitar para
fechar os últimos detalhes da
estada da' seleção brasileira
em solo sul-africano durante o

Mundial de 2010.

Dunga já está no África
do Sul. onde acompanho o

. sorteio dos choves poro o

Copo do Mundo de 2010

, Caraguá Auto "Elite
Uma relação de confiança.

�autoefite.com.br Grupo Auto Elife40 onosdecredibilidoáe. ���fI"" 4732746000'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, . .

-

I •••,"CI.'
-rr ••Cln)�I.··U\I.\.

. • '" .,,,.. !ÍJ'"..J"

"De desconto, todo mundo gosta"
."Sim! Descontos são ótimos, e ani

mam qualquer pessoa a realizar so
nhos, sejam eles pequenos ou gran
diosos. A assinante do O Correio do
Povo Clair Krutzsch Meyer sabe bem
disso e, claro, aproveita todos os be
nefícios trazidos pelo cartão de van- .:

tagens sempre que pode.
Acostumada a ir ao salão de beleza,

no mínimo, uma vez ao mês e geral
mente acompanhada das três filhas,
ela descobriu um motivo e tanto para
utilizar o C....,••. A cabeleireira
de Claír é uma das parceiras da ini
ciativa e, por isso, sempre concede
abatimentos preciosos aos leitores
fieis do jornal. A economia, segundo
a cliente, entusiasma, afinal, "de des
conto, todo mundo gosta".

'

"
Eu já fiz as contas,

realmente conseguimos'
pagar a assinatura com

essas diferenças.

,"
Não é por menos que ela também

usa o, cartão quando sai de casa para
se divertir com a família inteira. Virou
costume comer Um lanche e apresen
tá-lo na 'hora de ir embora. .Conside
rando que são cinco sanduíches con

sumidos, a redução na soma final a ser
paga fica grande. "Eu já fiz as contas e
comentei com meu marido esses dias,
realmente conseguimos pagar a assi
natura com essas difere .nças", afirma.
Inspirada pela constatação,' Clair

.pretende ficar ainda mais atenta às

. oportunidades. Ela quer aproveitar as\ \ �� conveniências concedidas pela' par- '

ceria no maior número possível de
estabelecimentos vinculados. Para
tal, antes, vai procurar os adesivos de'
identificação do CO••,I.+ nas lo
jas associadas e acompanhar a divul
gaçãodos novos participantes nas pá
ginas do jornal. Depois, é só curtir as
vantagens e calcular os benefícios.

A aceitação do cartão
está sendo muito boà. Com
ele, oferecemos desconto
de 5% para quem frequenta
o nosso rodízio de massas

e pizzas.
NERI MORESCO,

PROPRIETÁRIO DA PIZZARIA CANERI

"
Muitas pessoas têm vindo à loja
para aproveitar as vantagens dà
cartão� temos diversos clientes
novos até mesmo de empresas da
cidade que nos procuraram por

caúsa dessa parceria.
T1AGO PlCONIN!.

GERENTE DA LlVRAlIlA DO PEDRINHO

"

"

I

I

I
I
[

I
, t
I
I

f

Diariamente temos pessoas
utilizando o cartão de vantagens
do O Correio do Povo. Estamos
divulgando nossa marca e, por
isso, renovamos a parceria. Os

'descontos são de 10% nas compras
dos mais diversos produtos

-

NATALIA VILAMACHADO,
GERENTE DA FARMÁCIA PANVEl

"

"
Somos parceiros novos e eu,
acredito que o Correio + vai

aumentar o fluxo de consumidor.es
aa loja. Já nas compras de Natal, os
assinantes vão ter 10% de desconto
em brinquedos pagos à vista se

apresentar,em o cartão.
FERNANDA FRUCTUOSO,

PROPRIETÁRIA DA FM KIDS
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Confira aqui os estabelecimentos conveniados aoCfI....... Conheça também os descontos
concedidos aos assinantes do jornal que apresentarem o cartão no momento de suas eomeras..

Y.�H��·V
10% de desconto ii visto em dinheiro

�
Lanches

5%.de desconto ii visto em dinheiro

5% de desconto ii visto em dinheiro

C4tril'baby «211y
15% de desconto

" ""'
..

lmUDÍTJJdora�
=:::::::::JllralJUlf(I(Y
......�..�,

12% de desconto

15% de desconto à visto

GFAIÚY;r�j
_

.10 % de descOnto nos

�; , monipulqpos ii visto
"., ;�",;;

, •

.z.» -j_-

5% de desconto à visto

.��- utlGas10% de ,d�conto ii visto -

'..
.

IIIIIIUIIIM
8% de desconto ii visto

5% de desconto ii visto em dinheiro

WStrutura
. 15% de.desconlo àvislo

R RAVElll

,M.Q;Q,A �AS�.u,tLq"A

15% de desconto ii visto

B I J U

10% de desconto ii visto

complementos
10% de desconto ii visto

10% de desconto ii visto
ou 5% de desconto o prazo

, 5% de desconto

Criare
�óveis planejados

5% de desconto à visto

i-"

Fórmula Certa
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

1 0% de desconto ii visto

1 0% de desconto

r&®9W&�
15% de desconto à visto ou

,

10% de desconto o prazo

.

Receituário'
-...cu..�
_,_

10% de desconto à visto

13% de desconto ii visto ou 5% de
desconto o prazo em 3 vezes

)ForçaPifil/(
.

C"n!'!> de T"'''I'il>'' hlétic..
.

10% de desconto

I c . a s aiGERALOq
Móveis e Decorações

5% de desconto ii visto

, ..........

_BELISSIMA
,H o M e

8% de desconto à visto

FaIcãosports .

10% de desconto ii visto

o III A 5
,

10 % de desconto poro adulto e 25%
�

de desconto poro teen e kid

r�JJ.�
10% de desconto

viDro LÓCADO..... Il'WfN1tS I-DECORAC;ÓES

7% de desconto à visto no

IinhOlle presentes e decorações

5% de desconto

uu;:tIJ .co.. H•••A�ÇA

15% de desconto
(mensalidade de novos alunos)

c-shlrt
5% de desconto ii vista

1 Faça parte você também do cartão Entre em contato pelo telefone 2106.1919

@)W�
PNEUS

5% de desconto
10% de desconto no mão-de-obra e

check-up gratuito no suspensão e freio

/ "',...<v:- �11'
ô"�

.

.

l..v

�\V'v,
15% de desconto ii viSlà

5% de desconto ii visto

10% de desconto no hospedagem
10% de desconto

linho de brinquedos à visto

� UmlrIa e I'a ,taria

�,fzw:z:Ba
10% de desconto ii visto

10% de desconto ÍI visto

5% de desconto acima de RS 30,00

Á

Grafipel
5% de desconto à vista

10% de de.sconto no mão-de-obro e-o
5% de desconto nos peços à visto

� ...v...
10% de desconto

Vázigi
Inte.rnexus
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5% de'desconto .10% de desconto ii visto poro
troco de oléo, filtro, fluído e rodo

PanVel
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10% de desconto õ visto

20% de desconto nos manipulados/genérico
e 1 0% de desconto no ético à visto
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10% de desconto nos segundos,

terços e quartos- feiras

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




