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Preso acusado
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Molwee vence
rival na Arena
Equipe bote Krono/Joinville por

.

3x1 e agora preciso de um empate
para clnssíücm

'

·Comércio. aquecidQ fnmm
co'nl a proximidade. do Natal Prefeit�:·��põe

'Lojas cheias, vendedores alegres. Esse é o cenário na
. período do ano passado. A expectativa é de que esse·

reduça'"O de cargosmaioria das lojas da regíão. A venda de cestas natali- cenário positivo tome conta também do restante dos

nas, por exemplo, surpreendeu positivamente e já é, ' tradicionais' itens de Natal, como'as avese os paneto- Corte de comissionados este previsto
no projeto do reform-o administrativo

em média, 15% maior do que a registrada no mesmo nes, comprados geralmente de última hora.
_ que deve ser votado pelo Câmara de

Corupô no próximo semunú.

Página 4

.Poro atender o demond,o do cli�ntelo. lojas de Jorogul.Í do Sul trabalham com horório estendido até o vésper� de Natal

-

BRASIL CRESCERÁ MAIS RÁPIDO COM
.

TRAJETÓRIA VERDE E LIMPA.

Estudo Economia do Mudança
:do Clima no Brasil: custos e

oportunidades. Fonte: O Globo

'
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EDITORIAL

Aprovada em Cuaramirim, a Lei Seca não
fôi bem recebida em Massaranduba, onde na

última semana: a Câmara de
Vereadores rejeitou. a propos
ta por unanimidade. Em [a
raguá dá Sul, lei semelhante
foi aprovada no ano passado,
mas até agora não foi regula
mentada. A polêmica gira em

torno da fiscalização. Mas é

importante ressaltar que o ob
jetivo da medida é diminuir o
número de ocorrências e tam
bém afastar os jovens das bebidas alcoólicas.

. A lição de que o projeto pode ser suces
.

so vem de Guaramirim. Lá, a lei que proíbe

o consumo e a comercialização de bebidas
alcoólicas em vias públicas vigora desde ja

neiro de 2008. As ocorrências
envolvendo brigas diminuí
ram expressivos 75% na cida
de: Sem falar no-efeito que a

mudança trouxe para o bem
estar da vida em sociedade.

Quando a noção de res

ponsabilidade social norteia
as ações púbicas, alternati
vas simples como essa po-

,.

dern representar um grande
avanço. Então, que, os outros municípíos
da região estudem o projeto mais uma vez e

encontrem soluções viáveis.

A lição
de que o projeto
pode ser sucesso

vem de Guaromirim.
ló, a lei vigoro

.

desde janeiro
de,200a
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Pqpais Noéis existem

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR E EorrQ�
{H1TP:/llUIZCARlOS
AMORIM.BlOGSPOT.COM)

idade, acreditam em Papai Noel. Sabe
mos; . porque nós também acreditamos.
Antes mesmo de saber o significado do
Natal, as crianças ficam . conhecendo

Papai Nóel. E até que acabe o encanto,
ate que o Velhinho perca a magia, que
a criança descubra que não existe quem
consiga dar brinquedos para os peque
nos do mundo inteiro, ela acredita que'
os presentes são trazidos por ele, o velho
Noel de roupa vermelha e barbas bran- .

cas, de um tempo frio que não tem nada
a ver com o nosso, mas que importa? É
colorido e faz "Hou, hou, hou".

Por isso, pedem coisas a ele, escrevem
cartas e até colocam no correio. Pois são

.

essas cartas, de crianças fazendo pedidos
ao Papai Noel, que os correios colocam à .

disposição de quem quiser e puder aten-

.

Mais uma' vez Natal, esse tempo
mágico de renascermos, de deixarmos
nascer em nossos corações um Menino

que poderá mudar nossas vidas. Tempo
'de presentes.

Mas há aqueles, menos privilegiados
que nós, que precisam- de mais do que
um presente simbólico: há quem precise
de tudo, até do alimento mais básico, Há
crianças que nunca ganharam urn presen
te, urna roupa nova, urn par de sapatos.

Sabemos qu� as crianças, até certa

/

DO LEITOR

Carta d'a editora-chefe
A imprensa livre é preceito básico para uma so

ciedade avançada e democrática. Mas, infelizmente,
ainda convivemos com diversas barreiras na. ativida
de jornalística. No Brasil e no mundo tentativas' doe
censura ainda são rotineiras. Em 2008, 60 jornalistas

.

foram mortos no exercício da profissão. Só no Iraque
foram 15 crimes.-No ano anterior, o número foi ain- .

da mais alarmante: 86 repórteres perderam suas vidas.
Nessa conta não entram as mais diversas ameaças e intí

midações a que os jornalistas estão sujeitos diariamente.
Na redação do O Correio do Povo, repórteres, fo

tógrafos, estagiários, editores e os outros profissio-
. nais envolvidos no processo trabalham incansavel
mente para dar as notícias em primeira mão para
seus assinantes e também para oferecer o maior nú
mero de dados disponíveis para que o leitor possa
fazer a sua análise dOI? acontecimentos. Trabalho
esse que está sendo brindado' com a liderança no

mercado regional e com a construção diária de cre- \

dibilidade.
Porém, rios últimos dias nossos profissionais fo

ram ameaçados e- sofreram agressões. Um dos casos

envolve, lamentavelmente, um personagem político
importante para [araguá do Sul que, justamente por
sua posição, deveria saber dialogar e respeitar a Iiber

. dade de expressão.
" Já no fim de semana, o fotógrafo do OCp, Piero
Ragazzi, foi agredido, enquanto registrava a comemo
ração da torcida flamenguista na Praça Ângelo Piazera,

'

por um dos envolvidos na Operação Game Over, defla-
'

grada nó ano passado. Antes disso, teve o carro chutado
por um dos jogadores da equipe Barrabaxo, que queria
uma cobertura especial para o campeonato.

Apesar de todas as tentativas de intimidação, nos
sos profissionais continuarão perseguindo a missão
de informar com independência, sendo fiéis aos fatos
e mostrando as diferentes versões dos acontecimen
tos. A liberdadede imprensa é um bem de toda a so

ciedade, antes mesmo de ser um direito dos profissio
nais e das empresas ligadas a'essa atividade. Por isso,
exige mobilização constante e posicionamento firme
diante de casos c�mo os citados. .

PATRICIA MORAES

Os textos para esta coluna deverõo ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

enviados para o e-moil redacao@ocorreiodopovo,com,br. ou por carta paro o

Av, Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Bcependi- CEP 89256-500 • CP 19, É obrigatorio
informar nome completo, profissão, 'CPF e

• telefone (* não serõo publicados),

'der um pedido. Não é fabuloso? Restabe
lecer o encanto,' resgatar a magia, poder
provar que existe um Papai Noel em al
gum lugar, por que não dentro de nós?

E a gente escolhe uma carta que pos
sa atender - ou escolhemos aquelas que

. precisam mais, porque essas cartas não
pedem só brinquedos, pedem' remé
dios, comida, um lugarpara morar, etc.
- e vamos lá entregar, embora não vis
tamos a roupa vermelha nem tenbamos
barba branca.

Este é o verdadeiro 'espírito do Na
tal. Isto mostra que o Menino de. dois
mil e tantos' anos está nascendó; mais
'uma vez, no coração dos homens. Que
Ele está entre nós.

,

Quem sabe não podemos. devolver o
espírito do Natal a alguém?
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Carolina Tomaselli
Lombadas'

Vereadores se reúnem hoje, às 17 horas na Câmara, tom o '

secretário municipal de Planejamento e presidente do Com
cidade (Conselho Municipal da Cidade), Aristides Panstein,
e o diretor de Trânsito da Prefeitura, José Schmidt. Na pauta,
os insistentes pedidos para instalação de lombadas físicas no

perímetro urbano, proibidas por lei. "Infelizmente Iaraguá do
Sul é campeã em acidentes e mortes no trânsito, Precisamos

discutir alternativas que garantam segurança ao nosso muní

cipe", declarou o presidente da'Comissão de Transportes da
Câmara, Jaime Negherbon (PMDB).

Audiência Schützen
_ Vice-presidente da Câmara" -

vereadot Isair Moser (PR) infor
-ma que somente não votou pela
instauração deuma Comissão Es-,
pecial de Inquérito para investi

gar as contas da 21 a Schützenfest
.

.porque fazia as vezes de'presiden
te na última sessão, na ausência
do titular Jean Leutprecht (PC do

,

B). Mas se não votou porque não

podia, pôr qualmotivo foi o único
no G:8 que não assinou o requeri
mento que criou aCEI?

Pela manhã, o vereador Jaime,

I

Negherbon (PMDB) tem compro-
misso na capital. Às 10 horas se

reúne em audiência ·com o secre-

, tário estadual de Infraestrutura,
Mauro Marianí, Vai reclamar re-

., cursos para duas obras que con
sidera prioritárias: asfalto na Rua
Ervin Rux, no Rio da Luz e recape
na Rua José Narloch, na Tifa Mar
tins. Negherbon quer reforçar os
pleitos antes que Mariani reassu
ma vaga na Câmara Federal.

É hoje
Plenário da Câmara aprecia hoje em primeira votação- a pro

posta da nova Lei Orgânica do Município.Reunidos no último do

mingo, os- vereadores da oposição decidiram estender a exigência
de diploma para todos os cargos de provimento em comissão na

Prefeitura, B não somente para secretários. Era o que defendia
a vereadora Natália Petry (PSB) desde o início dos trabalhos de
revisão da LOM. O percentual fixado é de 75% dos cargos, com
preferência de formação na área em que vai atuar. A distribuição
das vagas para os graduados fiea a cargo do chefe do Executivo.

ca rol i n a@ocorreiQdopovo.com.br

Privatlzação
Nas últimas entrevistas que

concedeu, o presidente do Sa

mae, Nelson Klitzke, tem saí
do em defesa da prívatização
corno solução para a estagna
ção da autarquia. O discurso
tem sido o mesmo nas Prefei
turas de Chapecó e Blumenau,
onde o processo de venda, do

serviço público 'está avançado,
e alvo de críticas recentemente
na Assembleia Legislativa. Os
três governos são administra
dos pelo Democratas. "

Professores Visita
Prefeitura de, Guaramirim Presidente estadual do PDT,

vai contratar cinco auxiliares Manoel Dias esteve na Câma
de creche, 20 professores de ra de Guaramirim e cobrou
ensino fundamental, um de discernimento dos eleitores.

educação física e 14 para edu- em 2010 "para continuar esta

cação infantil. A carga horária é obra indispensável .da conso

de 20 e 40 horas. A lista prelimi-' lidação democrática e do for
nar dos aprovados no processo talecimento dos partidos polí
seletivo foi divulgada ontem e ' ticos que são instrumentos da
o prazo para recurso termina -democracia". Ex-vereado! em

hoje. O resultado final sai na Içara, Maneca assistiu à sessão

quinta-feira e o quadro oficial a convite de Caubi Pinheiro
e a' escolha das vagas serão no (PDT), o único vereador pelo
dia 18. 'partido na microrregião.

GÉSAR JUNKES

Organizados Orçamento-
'

Prêsidente do .Conselho de Executivo mandou a Câmara
Líderes Comunitários de Guara- 160 páginas para substituição no
mirim, Charles Longhijá vislum-' projeto doOrçamento, colocan
bra a possibilidade de criação de do por água abaixo o trabalho de
.uma Federação das Associações análise da destinação.dós recur
de Moradores do Vale do Ita- sos feito por alguns gabinetes. E
pocu, "não para fins eleitoreiros, deve ter mais novidades por aí.
mas para discussão de políticas Vereadores, incluindo a Comís-

_ públicas", Segundo ele, são mais, são de Legislação, Justiça e Re
de 250 associações organizadas- dação Finai, estariam questio-

,

em 180 cidades do Estado. Na nando o orçamento da Câmara,
'

microrregião, tem a Ujam em R$ 7.782,00 pelo texto, O valor

Iaraguá, Usam em Schroeder e está abaixo do percentual de 6%
. o CHc, que completou dez anos, que determina a Constituição.
comemorados no fim' de sema-. Os vereadores alegam não terem
na com almoço de encerramento'

.

sido consultados pelo governo.
das atividades (foto), .:Ou seráque foi combinado? ,

,

I.

FALAAí!

"
Não é nossa
obrigação

cuidar deJocais
privados,

"
SECRETÁRIO DE OBRAS

VALDIR BORDlN,
SOIRE PROJETO
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GESTÃO PÚBLICA ..
MUDANÇAS NAS SECRETARIAS

. ESTRUTURA ATUAL NOVA ESTRUTURAPrefeitura apresenta
,

.
.

r'reforma na estrutura
. Projeto inclui redução de cargos em comissão

• Secretaria de Administração e finanças - Secretaria de Administração
e Fazenda

....... .. .., � _ ,
' , •••••• o ••••

• Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e lazer Secretario de Educação
� ��r�j�ii� ª�º��ij���������§ii�o.� $���eiõr�� �� @raeStruturõ
• Secretario de Saúde e Bem Estar Sodol - Secretario de Saúde

.

, ;secreiorlodeAgrlciJlturoeMeiaAiTibiente :seáeloilode"
,

Desenvolvimento Rural e
_ Meio Ambiente

� secretaiiõ diíTurismo)lonejõmentõe
'

secreiõila de ASSiStênCia'
Desenvolvimento Econômico Social e Habitação

CARGO� COMISSIONADOS ExtiNTOS
VA6fJS

CORUPÁ

Após um ano de governo tra
balhando com a estrutura criada
pela gestão anterior, o prefeito
Luiz Carlos Tamanini (PMDB)

.

apresentou' à Câmara o projeto
de reforma adminístrativa. Além
de reorganizar secretarias, a pro
posta apresenta um novo plano
de carreira para funcionários pú
blicos. A votação deve. OCOITer na
próxima semana.

O projeto extingue 24 cargos
de confiança, no entanto, outras

4:l:l funções serão criadas para
servidores efetivos, cujo concur

so público deverá OCOITer no pri
meiro trimestre de 2010. Muda
também o' plano de cargos e sa- .

lários, com reajuste de 6% 'para·
todos os funcionários em janeiro
e mais 5-% em maio.

,

.

De acordo com o secretário
de Administração, Sandro Rogé
rio Glatz, os efetivos que recebem

.

até mil reais de salário receberão
reajustes maiores que os demais:

, Em alguns casos, como o' de mo
torista, o aumento será de 42%.
''Vamos aumentar também o sa

.lério do contador, de R$ 1,2 mil

para �$ 2 mil, compatível com"
ó que a iniciativa privada paga.
Caso contrário, não teremos nin
guém para a função", explica.

FUNçõES
• Coordenador de Serviças

1
� COõideõõdordéArea"
.................................. - , " .

• Chefe de Divisão
• Diretor de Esi:Ôirt '

�ll5.il:l)l�Q� .

• Assistente Social
............................................. . " .

�A��ili������5.'I1� .. .. .
20

"'"

,
.

•
'

Enfermeiro do Farmácia Básico
�.���i�:p��I�i.r�

.

'. Advogado
··�·Eõgeõiieiro AgrÔnomo

No coso de motoristas, reajuste pode chegar o 42%, informa secretário

Câmara fará sessão extra

para votaçõo do projeto
O projeto de reforma ad

ministrativa irá ao plenário
da Câmara de Vereadores na

próxima segunda-feira, para
primeira

.

votação. A presi
dente da Casa, Margot Hauffe
(PMDB), afirma que deveráfa
zer unia sessão extraordinária

para fazer a segunda 'votação
ainda em 20à9._

"Projetos' de lei comple-.
mentar precisam de duas vo

tações- e como os trabalhos
na Câmara encerram dia 18,
vamos precisar de uma extra

� ordinária para resolver isso

� . este ano. Se for de acordo de
� todos os vereadores, faremos
'� a segunda votação no mesmo

ê dia": explica Margot.
A presidente, da base go-

vernista, conta que a proposta
aguarda

.

par.ecer dás comis-
.
sões de. Legislação, Justiça e

Redàção Final e de Finanças.
"Se não aprovarmos a reforma
este ano, os servidores não te-

. ,

======��==�����
râo o reajuste de 6% em janei-
ro", comenta.

.

A oposição deve discu
tir nesta semana o projeto do

.

Executivo. No entanto, o vere-

ador João Cottardi (PT) adian
ta que, emendas deverão ser

propostas. "Estamos analísan-:
do o documento ainda, mas

há alguns pontos polêmicos,
como o reajuste de salários em

alguns cargos", afirma.
GIOVANNI RAMOS

Assistênci� Social
.' vira Secretaria :

Toda.a estrutura do Execu
tivo será alterada pela reforma,
A Secretária de Administração

-

vai' incorporar o Planejamento e

Desenvolvimento Econômico. 1).'
Cultura, o Esporte e o Lazer serão
anexados à Fundação de Turismo
e será criada a Secretaria de As-

, sistência Social e Habitação.
Glatz explica que as mudan

ças já estavam previstas no 'co
meço do ano, mas nãoforam alte-.

- radas porque o orçamento estava

ajustado para a estrutura atual.
"Teríamos que fazer. remendos
nos recursos, então optamos em.

esperar para fazer o nosso orça-
.

menta", comenta.

Présid�nte 'do Câmara confirmo primeira votação para segunda-feiro.'

�

Receita não cobre despesas
A aJrecodoção do município este ano deve ficar aboixodo previsto no

leiorçamentário. Conforme o secretário de Administração,'Sondro Glatz, o
receito deve ficar em RS 16,4 milhões, e não RS 18 milhões, como previsto
pelo gestão anterior: "Nós temos dois mil alunos no rede moniciplll, mos
o Censo Escolar constou como 1,4 mil. por isso, o Ministério do Educação
liberou menos recursos do que precisáyamos", explico.,
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Tradição d� Natal
no Museu Weg
o Museu Weg traz a mistura de cul-

.

tura e lazer-com os símbolos do Nat!!1.
Todas as quartas-feiras sempre a partir
das 19h, apresentações de corais com

repertório de músicas natalinas serão
uma das atrações. Amanhã, a atração é o

Cora r da U nerj e o encerramento será
do Coral da Marisol, no dia 16.

-

,

VOLUNTARIADO

Ajapra arrecado
dois mil reais

o pedÓgio em
-

prol da causa ani
mai, realizado pelci Ajapra (Associação ,

Jaraguaense Protetora dos Animais)
arrecadou, em cinco pontos de aborda
gens, RS 2.116,29. O valor será utili
zado para pagalllfnto de tratamentos,
medicamentos, v,acinas e castrações.

ÚLTIMOS DIAS PARA SE 'INSCREVER NO SENAI
Jovens de 14 a 23 anos têm até quinto-feiro, dia 10, para se candidatar u umo- dos 5,1 mil vogas gratuitos

de Aprendizagem Industrial oferecidos pelo Senoi em 34 cidades. Em Joroguo do Sul, os cursos oferecidos são de
confeccionador de moldes e roupas, desenhista de produtos de modo, desenhista mecânico; fresador mecânico,
torneiro mecânico, ajustador mecânico, mecânico de manutenção de máquinas em geral, eletricista de instala
ções industriais e programador de computador. Ao todo, são 160 turmas, destinados o jovens que terminaram ou

estejam terminando o Ensino Fundamental, com idade entre 14 e 24 anos (incompletos até o ato do matrícula).
As inscrições podem ser feitos no site www.conhecimentoomois.com.br ou nos unidades do Senoi, com provo de
seleção no dia 14. Outros informações pelo telefone 0800 481212.

Jaraguá do Sul
Rua Bernardo Dornbu$ch, 540

.

·3274�8050

Guaramiri
Rua 28 de agosto, 3200

3373·19 5
�� ATIAS
PI:\( FI, I HIIIl\\IE'\T\,>
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Apae tento
arrecadar fundos
A Apae está promovendo uma rifo,

para-arrecadar fundos para o instituição.
O bilhete custo RS 5 e pode ser adquiri
do no sede do associação até o dia 16.
O sorteio será no dia 9 de janeiro, pelo
loteria Federal. Os prêmios são três car
ros zero quilômetro, um notebook e uma

televisão de 37 polegadas. Outras in-:
formações com loln, nos telefones (47)
3370-9034 ou (47) 3370-2042.

DOAÇÃO

Rio-Molho foz
Natal do Criança/
A Associação de Moradores Rio

Molho e o Pastoral do Criança - Igrejci
Nosso Senhora de lurdes - promovem
o Natal do Criança do Bairro Rio Mo
lho. O evento vai beneficiar com brin
quedos mais de 400 crianças, no dia
19, o partir dos 14 horas. Para infor
mações e doações entrar em contato
com Ivo Aldrovandi pelo telefone (47)
3376-3455. O encontro será no Campo
do Molho, mos coso chovo será trans
ferido para o salão de festas do Igreja.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imposto está 6,65% mais barato
Queda émotivada pela desvalorização dos usados diante do corte do IPI

�
,�

. . ....

JARAGUÁ DO �UL'
Boa notícia para. o bolso

dos motoristas. Em Z010, o'
IPVA (Imposto sobre a, Pro
priedade

.

de Veículos Auto

motores) estará mais barato.
A queda é motivada pela des
valorização dos carros usados'
diante do corte no IPI (Impos
to sobre Produtos Industriali
zados) como medida contra a

crise éconômicamundial.
O valor do desconto foi ba- ,

seado nos novos, preços da ta-
,

bela Fipe - USP (Fundação Ins
tituto .de Pesquisas Econômicas
da Universidade de São Paulo),
qúe aponta redução média de
6,65% no valor dos usados.

Motoristas de veículos com

. placa, final 1, que deverão qui
tar a: primeira parcela do im

posto até 9 dia 10 de janeiro, já
.vão 'sentir a diferença nçs pre
ços. A redução varia de acordo
com o valor de mercado do veí
culo. O proprietário de um Cel
ta Life 1.0 ano Z006, por exem

plo, qúe pagou R$ 481,Z8 pelo
IPVA em Z009, vai desembolsar
R$ 403,60' em Z010, ou seja"
14,94% a menos.

Em Z009, considerando •

valores contabilizados até ou

tubro, o Estado arrecadou R$
719 milhões com a cobrança do
IPVA, um incremento de 16%,
em relação ao mesmo período
de Z008. Já para Z010, a previ- ,

são é de uma arrecadação de R$
870 milhões. De todo o valor ar
recadado com o IPVA, 50% é re

passado, no ato do recolhimen
to, para o município em que o

veículo estiver emplacado. ,

,Santa Catarina tem hoje "

uma frota total de 3, 1 milhões' Para carros de passeio, IPVA corresponde a 1% do valor do veítulo
de veículos, cerca de ,Z17 mil a
mais' que em Z008. Déstes, 1,9
milhões são tributados.

Para Z010, as datas de'paga
mento do IPVA permanecem
as mesmas deste ano; O venci
mento ocorre sempre no dia 10

de cada mês correspondente ao

último número da placa do ve

ículo. O imposto pode ser par
celado em até três parcelas nas

agências e nos sistemas de inter- '

net banking do Besc, Banco do
Brasil, Bradesco, Itaú, Santander,
Unibanco eSistema Bancoob.

DEBORA VOLPI

As �líquotas ,

vigentés do
IPVA em se:

• 2% poro os veículos terrestres
de passeios e utilitários

• 1 % poro veículos terrestres de
transporte de corgo e/ou pus-
.' I

� sogelros .

� • 1 % poro veículos terrestres

ffi � destinodos à locoçõo
ii: "

• 1 % poro motos.
.

'OS Z8 Centros Municipais definição das unidades que
de Educação Infantil de [ara- contarão com o plantão, cor
guá do Sul entram em reces- responde à demanda de cada
so no dia' Zl de dezembro e localidade, segundo o secre

voltam a funcionar somente tário de Educação, 'Silvio Ce
em Zl de janeiro: Para atender leste. As crianças 'das creches
as mães que trabalham nesse , que não entram no plantão,

- período e, riâo têm onde dei-mas que necessitam dp aten

,xar seus filhos, a Secretaria dimento em horário especial,
Municipal de .Educação reali- serão remanejadas para o cen-·

zará plantão em seis centros. ira mais próximo. ''A gente fez'
São eles: Wolfgang Weege, no UIDa pesquisa para saber das
Bairro Barra do Rio Cerro, Ja- necessidades de casa região.
der Marcolla, no Água Verde, As mães receberam uma cor

Mario Nicollini, no Três Rios respondência e escolheram a

do Norte, Daniel Pretti, na 10- unidade mais próxima", justi
calidade de Santa Luzia, Rosa, fica Celeste.
Donini, 'na Vila Lalau, e Leo- Para os pais que desejam,
nir Alves, no Ilha da Figueira. matricular seus filhos no en

Nesses centros o atendímen- sino fundamental (10 ao 90
to' volta ao horário normal ano) da rede municipal, vale

,

a partir de 11 de janeiro. A lembrar que o período de re-
'

matrícula acontece de 9 a 14

de dezemb;ro. Alunos novos

devem se matricular nos dias
14 e 15 de dezembro.

Plantõo acontece· em
seis unidades de ensino

Rio Vennelho no

'pal�o do Sesc
a grupo Rio Vermelho se

apresenta hoje em Jaraguá
do Sul. O espetáculo faz par
te da turnê de lançamento '

,

do álbum Dois Mundos e

está marcado para às ZOh, no
Sesc. A entrada é gratuita. O
grupo percorre outras sete

cidades' catarinenses para
divulgação do trabalho.

O Rio Vermelho mistura

influências.musicais de di
versas regiões do Brasil com

,

ritmos como jazz, o afoxé, o
frevo, o samba, o' chamamé e

a chacarera.
A produção do álbum

'Dois Mundos, gravado em

Z.o08, é totalmente indepen
dente, Pára sair em turnê
no Estado, o' grupo 'buscou,
primeiro a aprovação do pú-

-

blico- disponibilizando suas
'

músicas na internet. Nos
shows, o disco do Rio Ver
melho é vendido por R$ ZO.

'. .'�
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Três casas sõo
arrombadas'
JARAGUÁ DO SUL

Três casas foram arromba
das por bandidos na tarde de
ontem, no Bairro Amizade. A

suspeita davizinhança é que as

moradias; que ficam distantes
a poucos.metros uma da outra,
foram invadidas entre 15h e

16h. Segundo vizinhos; os fur
tos teriam sido praticados por
dois homens que carregavam
mochilas e que fugiram pulan
do os inuros das residências.
Em todas elas, os ladrões revi
raram Os cômodos em busca de
objetos de valor.

Em uma: das casas, os ban
didos levaram joias, Na outra,
os criminosos ,arrombaram a'

janela da frente com uma cha
ve, de fenda (que for deixada
no local) � furtaram notebook,
capacete, guitarra, óculos de
motociclista, video game Play
Station, jogos de vídeo game e

outros objetos, além de R$ 260
em dinheiro. A família' calcula

que o prejuízo seja de aproxi
madamente R$ 4 mil.

Trânsito, causo
duas mortes

CORREÇÃO .:

Diferente do informado no edição de sexta-
'

feiro, o prisão do bnndhío que roubou um

caminhão em São Paulo foi realizado pelo
Polícia Rodoviário Estudual,

CRIME
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Homem preso por pedofilia
Jaraguaense está ria carceragem daDeic, em Florianópolis
JARAGUÁ DO SUL

'Contat'O sexual envolvendo
crianças ou adolescentes com
adultos. A produção dE) imagens

.

pornográficas envolvendo' criança'
\

ou adolescente também é consi
derada pedofiliõ. A condenação
pelo crime é a pena de três o oito
anos de prisõo .

vem o acesso ou a armazena

gem de imagens envolvendo a

pornografia infantil. As inves
tigações começaram em mar

ço deste ano e contam com o

auxílio da CPI da Pédofilia do
Senado Federal. A operação
'também contou com a parti
cipação da Polícia Civil e da
Polícia Rodoviária Federal.

Um jaraguaense de aproxi
madamente 40 anos foi preso
.sob á acusação de participar
de um esquema de pedofilia
em Santa Catarina. A prisão
do suspeito aconteceupor vol
ta das 17h40de ontem, na BR-

0101, em Biguaçu, quando ele
voltava da casa de parentes,

,

em Florianópolis, e se dirigia
-

a Jaraguá do Sul. Ele foi.leva
do para a carceragem da Deic

(Diretoria de Investigações
Criminais), em Florianópolis,
onde prestará depoimento:
O .írmão dele, que 'mora em

São José, também foi preso na

manhã de ontem, suspeito de

participar do esquema:
De acordo com o delega

do da .Deic responsável pela
operação em Santa Catarina,
Renato Hendges, os irmãos- Produção ou divulgação de imagens pornográfiéas de menores de idade tem pena de até oito anos de prisão
foram presos preventivámen--
te e deverão ficar detidos até,
a conclusão do processo pe
nal..O jaraguaensé é funcio-

JARAGUÁ DO SUL nário da Vara do Trabalho do
O trânsito de Jaraguá do município e já cumpriu pena

Sul registrou mais duas mortes por abuso sexual de meno-

neste.fimde semana, elevando res. Já o irmão dele trabalha

para 16 o número de vítimas no Tribunal de Justiça de
, fatais nas ruas da cidade nes- Florianópolis e confessou ter'
te ano. A primeira aconteceu envolvimento cóm o crime
às 3140 de sábado, na Rua [o- de pedofilia. Com ele foi en-
aquim Francisco de Paula, no. contrado um pen drive, que
Bairro Chico de Paulo. Maxi-

'

será analisado pelos investi
míliano Pedroso do Amaral,'

_ gadores.
22 anos, foi atropelado por um A Deic também cumpriu

I
trem atrás, da Menegotti Má- uma prisão temporária,' de

quinas e morreu na hora. Se- cinco dias,' em Minas Gerais.

gundo o maquinista que con-
duzia o trem, .Amaral estaria
dormindo sobre os trilhos. Ele
teria conseguido avistar ô jo
vem uns' 50 metros antes, mas
não conseguiu parar os vagões:
A composição parou 'cerca de
200 metros depois do rapaz.

O outro acidente aconteceu
,

na noite de domingo, na Rua
, Adélia Fischer, Bairro Baepen
di. A colisão entre bicicleta e

motocicleta causou a morte do
ciclista Júlio César de Oliveira,
48 anos.O piloto da CG 150, de
Cuaramírim, Cláudio Roberto
Sebovcz, 33 anos, está em ob
servação no Hospital São José.

O suspeito é um psicólogo de
cidade de Nova Lima, na Re

gião Metropolitana de Belo
Horizonte. Com ele foram
apreendidos computadores,
que também passarão por aná-

porárias em oito Estados. Os

equipamentos apreendidos
vão passar por perícia em bus
ca de registros que' compro-

lise. Os nomes dos .acusados
não foram divulgados porque
o caso está sob segredo de,Jus-

-

tiça.
A equipe também busca

cumprir mais 11 prisões tem- DAIANE ZANGHELINI

Golpe do sequestro faz mais vítimas
Mulherdepositou R$ .20mil na conta dos .bandidos para pagar suposto resgate da filha

-

, ,,/ ,

�ASSARANDÚBA
o golpe do sequestro con�

tinua fazendo vítimas na re

gião. O último registro acon

teceu no sábado, na Estrada
10 Braço do Norte, em Mas
'saranduba. A vítima foi uma
mulher, que depositou R$ 20

mil para, os bandidos depois
"

de ter sido informada que a

filha dela, de 23, anos, havia
g sido sequestrada.
� Os golpistas ordenaram
� que a mulher passasse a noite

Golpe é aplicado em toda a região de sexta-feira em um hotel e

.
.

-
.

não entrasse em contato coin a do mesmo golpe em Jaraguá do,
família. Na manhã de sábado, -

Sul. Os bandidos também exi
os golpistas mandaram ela giram o pagamento de R$ 20

,depositar o valor do supos-, mil pelo resgate da' filha dela,
to resgate em várias contas que mora em outra cidade.
diferentes. O golpe foi des- A Polícia Militar destaca
coberto depois que a vítima' que esse tipo 'de golpe cos

foi encontrada pelo marido tuma ser aplicado principal-
, em uma agência bancária, no mente por detentos dos pre
momento em que fazia mais, sídios do Rio de Janeiro, São'
um saque. Foi.aí que ela sou- Paulo e Belo Horizonte. A
be que a filha estava em casa, corporação orienta às, vítimas.
em segurança. a não passarem nenhuma in-

Há. cerca -de duas semanas,' formação sobre os familiares
uma mulher também foi vítima pelo telefone.
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índice de quase 50% de abstenção pegou de surpreso os organizadores do provo, q,ue sofrerá mudanças em'2010

AVALIAÇÃO

Metade dos candidatos
, '

nÕO fez prova do Enem
Segundo Olganização, 911 inscritos faltaram

JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM
o candidato a uma vaga nas

universidades federais dos Esta
dos de Santa Catarina e do Para

ná, Gustavo Baur, 19 anos, parti
cípou do Enem (Exame Nacional
do Ensino Médio), uma prova
criada pelo Ministério da Edu

cação para avaliar a qualidade
do ensino no Brasil e dar acesso
à graduação nas faculdades do

país. Aprova aconteceu naUnerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul), no último fim de sema
na. "Faço cursinho 'em [oinville
e fiz o Enem porque quero in

gressar no curso de Odontologia
na federal, A prova'não estava
dificil. Mas achei que foi pouco
tempo para responder todas as

questões. Sé fosse para fazer com ,

calma, o nível da prova estava fá
cil", afirmou.

Em Jaraguá do Sul, 1894
"estudantes se' inscreveram. -

Desse total, faltaram 911. Já
no município de Cuaramirím,
460 alunos se cadastraram e

235 não compareceram para

No próximo ano, q Ministério do Educação estudo ,o possibilidade de of.e�
reter oJnem (Exame �acional do Ensin,QMédia) duas vezes porollo. Os 0111-
nos não ficarão restritos apenas o Uma dos ovolioçã.es. Omelhordesemp�nho
vai ser considerado poro ingressar nos universidades que utilizarem o Enem
como critério de avaliação. E (I pontuação poderá ser usado em processos
seletivos dentro, do prazo de dois anos. A primeiro provo estó previsto poro
abril ou moia e o segundo em outubro ou novembro.

,

fazera prova na escola Almi- de'l,5 milhão de ausentes. Ao
rante Tamandaré. De acordo'. todo, 4.147.527 candidatos se

com a coordenadora do Enem inscreveram para a avaliação.
de Iaraguã.Deni Rateke, o nú- A prova do Enem, que ter
mero de abstenções foi uma minou no domingo, foi reali
surpresa. "Montamos toda zada pelo Cespe;e a Cesgran
uma estrutura para receber rio, um consórcio feito depois
os alunos. Até escolhemos a do vazamento do exame em

outubro e teve custo de mais
de R$ 130 milhões. Nesse ano"
25 universidades federais

.

substituíram seus vestibulares
pelo exame;

, Unerj porque precisávamos de
55 salas", declarou.

No Brasil, quase 2,6 milhões
de estudantes .fizeram o Enem,
No sábado t5), a média Ílacio-.
nal de abstenções ficou em

37.,7%, correspondendo a cerca DAIANA CONSTANTINO

Fila de espera' na agência
BB Besc em Guaramirim

Os usuários da agência in- registrou a. maior movimenta- -

tegrada BB Besc, de Guarami- ção desde a incorporação do
rim, reclamaram da demora do Besc. Para ele, o número de cai
atendimento ontem. Na fila dos. xas é suficiente para atender a

-

três caixas, cerca de ::lo pessoas população. "Está tudo normal.
aguardavam a vez. As 12 cadeí- Conseguimos atender todos os

.ras de espera estavam lotadas. clientes dentro de 35 minutos
O motivo de tanto movimento é conforme à lei municipal", de
por causa' dos prazos dos acer- fendeu. Entretanto, até a r8201;'
tos de contas e recebimentos tagem do O Correio do Povo sair
de _pagamentos nos primeiros do banca, Rosangela e Testoni
dez dias do mês, data em que permaneciam na ma de espera.
a população mais necessita dos De acordo com a lei mu-
serviços bancários,

.

nicípal número.' 3.108/2006,
"Já 'passou 20 minutos, tem "o tempo razoável para aten

mais-de dez pessoas na minha dimento é no máximo até 20

frente, VQU ficar uma hora ain- minutos, e nos dias de movi
da aqui (na fila) esperando. menta intenso até 35 minutos.
Eles uniriam 'os bancos, mas. Considera-se como dias de mo
não têm capacidade para aten- .: vimento intenso do dia primei
der a todos os usuários", criti - ro aodia dez de cada mês".'
cou a recepcionista Rosangela Desde o dia 23 do mês

Siqueira, 40 anos. Logo atrás passado as agências do Besc
dela, o' aposentado Luiz Testo- (Banco do Estado de Santa
ni, 63 anos, também esperava. Catarina) dos municípios de

Apesar de ter um caixa com . Massaranduba e de Guarami
uma indicação para atender os
aposentados, ele teve de ficar
na fila. "Estou esperando faz
mais de 15 minutos", afirmou.

.

Segundo o gerente do BB

Besc, Rui Savian, ontem o dia

. rim atendem os usuários de
forma integrada ao Banco do
Brasil. O BB anunciou a deci
são no dia 20 de outubro, de
pois de 'um ano que aconteceu
a aquisição do Besc.

Usuários reclamarom do demoro do atendimento no Besc em Guaromirim ontem

Obras de asfaltamento iniciam.
- ,

no "6uamiranga e Corticeira
GUAR.AMIRIM

A empresa Infrasul Infraes
trutura, de Joinville, responsá
vel pela pavimentação das ruas
Lauro Zímmermann, no Bairro

.

Guamiranga, Hermínio Strin

gari e Marcionilo dos Santos,
no-Corticeira, já começou es

trabalhos, As obras iniciais são
de .terraplanagem e alargamen
to das estradas. O asfaltamento
deve ficar pronto no começo do
próximo ano. Segundo o sé�
cretário de Planejamento e De-

senvolvimento Urbano, Valéria
Verbinem, no projeto, está de
fínído a entrega das obras para
junho de 2Ó10, mas a ideia é /
concluir em março.

O investimento total será
de quase R$ 3,6 milhões, sen
do que R$ 2,4.milhões foram
liberados: através de um fi
nancramento pela Agência de
Fomento de Estado de Santa

Catarina, o Badesc. A pavi
mentação das três vias vai be
neficiar cerca de mil famílias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------GERAl.

__ o ANO É 1�1�.

......._--

,

TAXIS PASSAM A SEGUIR TABELA
No dia 8 de dezembro de 1979, o jornal O

Correio do Povo publicava uma reportagem
sobre a implantação de taxímetros nos carros

de aluguel de Jaraguá do Sul. A partir daque
le dia, todos os táxis deveriam contar com a

aparelhagem, para evitar que alguns profis
sionais saíssem no prejuízo, principalmente
por causa da variação do preço da gasolina

.

naquela época.
O número de taxistas na cidade havia

crescido expressivamente e a ideia do taxí
metro surgiu dos próprios motoristas, porque
eles achavam que alguns estavam cobrando

'ONDEÉ?
Essa foto é de um comércio

antigo de Jaraguá do Sul. Mas,
você sabe que venda é essa? Em

que rua ela ficava? De quem era

esse prédio? Se você tem essas

ou qualquer informação sobre a

imagem, entre em contato com o

Arquivo Histórico pelo telefone
(47) 3275 1300 ou mande um

e-mail para arquivohistorico@
jaraguadosul.com.br .

preços injustos dos clientes.
Apesar da implantação ainda não ser regu

lamentada por lei, o prefeito da época, Victor
Bauer, havia autorizado informalmente o uso.

Naquele momento, quem ia implantar o apa
relho, que custava cerca de dez mil cruzeiros,
seriam os veículos de duas portas. Os de qua
tro portas não eram obrigados a acatar a ideia.

A população também achou que o

uso de taxímetros era correto. Além de ser si
nônimo de modernidade, ninguém iria pagar
preços abusivos sobre corridas e viagens.para
fora de Jaraguá do Sul e região.

Novas estradas
de Santa Catarina.
Caminhos
abertos para
o desenvolvimento.
Mais de 1.500 quilômetros
de reabilitações e novas

pavimentações, 95% dos municípios
beneficiados e integrados, milhares
de pessoas com mais acesso
a educação, saúde e alternativás
de emprego. Em Santa Catarina
é assim: desenvolvimento
se constrói com infraestrutura.

Mais informacões em
www.sie.sc.góv.br

o CORREIO DO POVODTERÇA·FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2009

DIVULGAÇÃO

-

Aparelho iria pudrenlmr preços dos corridos

8 DE DEZEMBRO PELO MUNDO
• 1560 - Fundação da cidade de Guarulhos em São Paulo.

• 1854 - Padre Júlio Chevalier funda a Sociedade dos Missionários do
Sagrado Coração de Jesus.

• 1863 - criado o futebol moderno.

• 1941 - Segunda Guerra Mundial: Os Estados Unidos declaram guerra
ao Japão após o ataque a Pearl Harbor.

• 1980 - John Lennon é assassinado por um fã.

- Retomo das apresentações da esquadrilha da fumaça do
Brasil.

.

• 2000 - O juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto é preso depois de
passar oito meses foragido.

.

.

u .
. .

.
.

..
. ..

.

.�

Regiões que
receberam
novos acessos

S8cretanade
Estado da
InfraesInIIura

a ••• ro.�. c...�.

SANTl CIlIBINA
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CRÔNICA

Lendo a revista Veja na biblioteca, de modo a

não gastar dinheiro inutilmente, vi um artigo so

bre o filme "Lula, o filho do Brasil". Como sempre,
o pasquim aproveita qualquer oportunidade para
desmerecer o nosso presidente. Toma-se evidente
que a direção da revista deixa nas mãos dos arti
culistas o uso indiscriminado de juízos de valor,
que permeiam a ideologia reacionária dos mes
mos. Tal prerrogativa é feita de propósito, já que
a linha editorial está direcionada aos setores mais
conservadores da sociedade. Entende-se isso
como a melhor forma de ganhar dinheiro, inse
rindo propagandas de uso pecuniário misturadas
com artigos focados nesse tipo' de consumidor.
Nadamelhor do que atender as certezas dogmá
ticas dos leitores cativos. Reforçar o preconcei
to dos setores mais privilegiados da sociedade
através da mídia tem como resultado um negó
cio muito lucrativo. O ato falho fica sintetizado
na coluna de Diogo Mainardi, do qual tenho a

suspeita de que padece de uma "disfunção freu
diana", de tanto insistir em atacar o presiden
te Lula. Durante as campanhas, Luiz Inácio da
Silva sempre foi criminalizado de forma mons
truosa através da internet. Eram ditas coisas ini

magináveis, vergonhosas, próprias de indivíduos
covardes escondidos no anonimato. O que há de

errado. em fazer um filme que apague de vez ta

manha vergonha? Por que o povo humilde não
tem o direito de construir e admirar um ídolo po
pular? Qual é o problema, depois d� tantos anos,
os brasileiros recuperarem sua autoestima através
de um ícone público admirado no mundo todo?

O povo humilde tem todo o direito ao emo

cionar-se ao conhecer a vida de uma pessoa que
nasceu entre eles, assim como a necessidade de
sentir que está sendo valorizado pela primeira vez
como ser humano. Desconhecer tal realidade é es
conder, através de um apagão mental, o resultado
de todas as políticas públicas de distribuição de
renda realizadas nestes últimos oito anos (com
muito sucesso), e que tanto ajudaram aos seto

res mais pobres da sociedade. Se essa iniciativa
tem como resultado a "construção de um mito",
que seja bem-vinda. Falham os articulistas Die
go Escosteguy e Otávio Cabral, em dizer que o

presidente observou de mãos atadas "uma re

cessão econômica de quase dois anos". Por que
não esclarecem que Lula recebeu um país tecni
camente em "default", com reservas no Banco
Central esgotadas? Será que um país se recons

trói por decreto, ou é necessário um tempo para
recuperá-lo? A prova inquestionável de sua li

derança, está demonstrada pela capacidade do
Brasil em atravessar virtuosamente a crise atu
al. Sinto muita pena desses. senhores, que são

incapazes de controlar seu Ódio ao dizer que
"Lula é o mais improvável dos presidentes bra
sileiros". Tal opinião esconde a ideologia da so

berba, típica daqueles que sonham com a auto

realização, e que, por inépcia ou frustração, não
logram atingir. Coitadinhos. É por isso que obser
vam a realidade como se fosse um filme, porque
são incapazes de tomarem-se protagonistas.

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

Lula, o filho do Brasil

VARIEDADES---------

JARAGUÁ DO SU l

CINEMA

• Cine Breilhaupl 2
�;' .",. Alividade Paranormal (Leg)

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

.

• Cine Breilhaupl3
• 2012 (Leg)(15h, 18h, 21 h - sex, sob, dom, seg, ler,
quo, qui)

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

• Cine Cidade 2
• 2012 (Leg) (15h, 18h, 21 h -

sex, sob, dom, seg, ler, quo, qui)

• Cine Mueller 1
• Lua Nova (Leg)(14h20, 16h50, 19h20, 21h45-sex,
sob, dom, seg, ler, quo, qui)

• eine Mueller 2
• 2012 (Leg) (15h, 18h20, 21 h20 - sex, sob, dom, seg,
ler, quo, qui)

LIVRO

Incrível história de
Cabeza de Vaca
Álvar Núfiez Cabeza de Vaca ero ou

sado e persistente. Seu jogo de cinturo,
aliado a sinais da cruz, um grilo e um

temporal, lhe permitiu escapar da morte
diversas vezes, vivendo o suficiente para
ser eternizado. O fidalgo espanhol deixou
sua casa em Jerez de Ia Frontero quando
adolescente, poro se tornar soldado pro
fissional e entror para a história.

• Cine Mueller 3
• Alividade Paranormal (14h, 16h; 18h, 20h, 22h-
sex, sob, dom, seg, ler, quo, qui)

.

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Lua Novo (Leg)(14hl0, 16h10, 19h20, 21h50-
sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Neumarkt 2
• Lua Nova (Dub) (13h50, 16h20, 19h20, 21h50-sex,
sob, dom, seg, ler, quo, qui)

• eine Neumarlk 3
• O Besouro (Nocional) (15h, 16h20, 19h, 21 h40 -

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

• Cine -Meumarkt 4 -

• Atividade Paranormal (Leg) (14h, 16h, 18h, 20h,
22h - sexo sob, dom. seg, ler, quo, qui)

• CiriliNeumarkt 5
• 2012 (leg) (15h30, 18h30, 21 h30 -

sex, sob, dom, seg, ler. quo, qui)
• OsJontosmas de Scrooge (Dub)--
(13h40.,.- sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)

DVD

Aventura na

noite carioca
Rui e Vani se veem diante da cri

se dos 13 anos e resolvem tomar uma
atitude para apimentar a relação: um

ménage à trais. Em busca por alguém
que tope embarcar na aventura, eles
encontram as mais diferentes figuras.
Tudo pode acontecer na noite mais ma

luca de todos.

NOVELAS
.

'li

\

CAMA DE GATO
Ferdinando, Julieta li Guslavo decidem voltar
iJ casa de Consuelo. Gustavo �visa Rose. Fer
dinando e Julieta descobrem que Consuelo se

mudou. Gustavo tenla descobrir com os vizinhos
alguma informação sobre eonsuelo ou Carlos.
Severo se recusa a falar com Adalgisa. Ferdi
nando e Julieta descobrem que Carlos é piloto
de avião. Péricles fala com Ferdinando e Kátia
ouve e fica desconfiada. Tião fala para Bené
.que casar com Patrícia vai fazê-lo esquecer de
Taís. Pedro implica com Torcísio. Ferdinando e

Julieta chegam na Aromas.

CARAS E BOCAS
Pelópidas prende Judith em uma jaula. 'Edgar
procura a chave da jaula e encontra Beth. Vi
cente e Gabriel se abraçam. Beth joga a chave
da jaula pela janela. Edgar não consegue soltar
Judith. Amarilys aceita namorar Lucas. Tatiana
se instalo no hospital para a cirurgia. Judith
passa a noite na jaula. Jacques comenta com

Piedade que seu amigo da África eslá na cida
de. Lois tenta ajudar Judith. Pelópidas devolve
a chove da jaula. Jonathan conta a Jacques que
o responsável pelo seu atentado e o de seu filho
é alguém muito próximo a ele.

VIVER A VIDA
larissa ajuda Luciano a fazer movimentos com

os braços. Ellen leva Bruno para tomar um café.
Renata dá seu telefone para Felipe. Benê avisa
Sandrinha que vai aparecer na pousada. Isabel
afirmo que não vai dividir seu quarto com Mia.
Helena fala com Marcos para eles se mudarem
logo. Osmar avisa Renata que seu ensaio foi
aprovado. Carú entrega para Gustavo o presen
le que comprou para Belina. Ma1u e Marcelão
convidam Gustavo e Belina para jantarem. Isa
bel pede para morar com Marcos. Isabel visita
Ricardo e Ellen fica furiosa.

PODER PARALELO
Téo diz a Tony que quer vingança. Tony se 'emo
ciona. Nícia conta a Fernanda que ficou saben
do que Jorge tinha sido assaltado. Fernanda
cogita a possibilidade de Caló ter ajudado Ni
cio. Fernanda diz que vai levar o OVO para um

técnico analisar. Bruno falo para Luisa que vai
levantar uma boa verba para fazer campanha
publiCitária do Hotel Diana. Daniela faz carinho
em Pedro para consolá-lo. Júnior entra no quer
lo e manda o irmão parar de dar em cima da
namorada dele. Daniela diz a Júnior que não'
tem nada com ele e sai irritada.

BELA A FEIA
Bela diz que quer ter apenas uma relação pro
fissional com o chefe. Bela diz estar cansado de
ser considerada uma pessoa sem importância e

que faz tudo no hora que Rodrigo quer. Adriano
vê Cíntia correndo no calçadão. Ele a convida

.

para sair e ela aceita. Rodrigo diz que ele e

Bela não lerão apenas um tratamento profis
sional. Os dois se entendem. Cínlia percebe que

.

Adriano esté eslranho e pergunto o que está
acontecendo. Os dois conversam e não veem

Olga, que os observa.
.

.

..

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
das emissoras).
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---------YARIEDADES
DIVIRTA-SE

Pesquisa
Num congresso de medicina, um cientis
ta apresenta um estuda bombástico:
- De acorda com nossas pesquisas,
concluímos que uma mulher normal,
acima de 16 anos, usa em média 30 mil
palavras por dia, enquanto um homem
usa menos da metade dessas palavras.
- O que o senhor pretende provar? -

pergunta a mediadora do congresso.
- Queremos concluir que as mulheres
falam o dobro do que os homens!
- É claro, sempre temos que repetir tudo
o que dizemos!

.

- Como, senhora?

SUDOKU

MUNDO ARTISTICO

Ator internado
antes da estreia
Um dos membros do elenco da saga Cre
púsculo se internou para reabilitação, an
tes de estrelar lua Nova. Chaske Spencec
que interpreta o índio Sam Uley, ficou
cinco semanas internado, para vencer
seu vício em drogas. Uma íonte, que
estava no mesmo clínico, contou que
ninguém podia saber que o ator estava
internado. Chaske parecia ter problemas
com cocaína e metanfetamina (drogo
estimulante do sistema nervoso).
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SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

"II ÁRIES

��I' (20/3 a 20/4)
t� -, Evite fazer plano�
.\. � a longo prazo. Nao

é hora de se aventu
rar, principalmente no que diz
respeito a dinheiro. Na paixão,
alguns sacrifícios serão exigidos,
mas não perca o entusiasmo.
Situações de risco devem ser

resolvidas rapidamente.

.�
TOURO
(21/4 a 20/5)
Não confie demais
na sorte. pois pode
se enganar ao

seguir os seus instintos. Há sinal
de prejuízo no ar. Fase crítica e

delicada no amor, é chegada a

hora de pesar os prós e contras.
Evite fugirdas suas responsabi
lidades.

Helena vai
perder o bebê
Mais uma reviravolta no vida de Heleno
em "Viver o vida". A modelo vai perder o
bebê que está esperando. Inicialmente.
Heleno teria um filho homem. enquanto
Dora teria uma menino, também de
Marcos. Agora, Manoel Carlos preten
de investir no triângulo Helena, Marcos
e Bruno. Sem o gravidez. o união do
modelo com o empresário contará com
um compromisso o menos. E elo poderá
se envolver seriamente com o fotógrafo .

I A cadelinha
Loyko odoro

ajudar no
limpeza da
coso! O clic
é do leitora
Alessondro

R�

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
::. '} Não brinque com a

� � sorte hoje. pois você
pode ter" prejuízo.

Na paixão. terá que controlar a
sua tendência a se aventurar. Se
trocar o certo pelo duvidoso, pode
ter perdas. O mau humor atrapa
lha. não arrisque uma rotina que
está dando certo.

.

VIRGEM'

nr (23/8 a 22/9)
U!"a.cert� intole
rancla vai estar
no ar, por isso fuja

de discussões. Alguém que está
longe dos olhos e perto do cora-

, ção pode despertar saudades.
Mantenha a atenção no que real
mente interessa e evite emitir
opiniões.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
A Lua pede cau

tela especial com
imprevistos que

possam fugir do seu controle.
No amor, você pode ter uma
surpresa desagradável. Procure
ver os fatos com um olhar mais
positivo e lembre-se de que para
tudo na vida se dá um jeito.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Lembre-se: ne
gócios e amizade
não se misturam.
No amor, ciúme ou

problemas financeiros podem
prejudicar. Agir .sem medo
das consequências é uma boa
oportunidade para conquistar '

seu espaço.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

�
�

Não deixe que
({ problemas afe-

tivos interfiram
na sua produção. Pode haver
um grande desgaste e sua in

satisfação será visível. Usando
jogo de cintura e um pouco de
flexibilidade. você conseguirá
contornar qualquer situação.

,

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Alguns fatos
podem fugir do
seu controle. mas

nem por isso você deve desistir.
Na paixão, a saudade de alguém
que está distante pode vir à
tona. Afaste-se das tarefas abor
recedoras. a ordem é desfrutar
das delícias que a vida oferece.

o CORREIO DO POVO m
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Dia de tempo instável, com

SOLUÇÃO predominância de muito nebulosidade e • Fases da lua
condições de chuva 00 longo do dia.

CHEIA MINGUANTE. NOVA NASCENTE'6 � 9 v Z L S E 9

\) � 24/12
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Nub'lado Nublado Nublado Chuvoso

)(
GÊMEOS .

(21/5 a 20/06)
Não deixe que o

comodismo ou

a influência da
família atrapalhe seus planos.
Já é hora de você se desligar do
passado. principalmente no que
diz respeito à vida sentimental.
Separe o que não usa e faça

, doações.

� ,,- CÂNCER
.�........# (2176 a 21/7)
;���� Não se cobre
: ; demais e respeite

seus limites. Um
·pouco mais de disciplina é o que
você precisa. Sua instabilidade
emocional pode se refletir em
sua saúde. Demonstre seu amor

por alguém. preocupando-se
com seu bem-estar.

I ANIVERSÁRIOS

7/12
Ademir Gielow
Agenor Butzke
Agenor Butzke
Amando Floriani
Amando P. Coelho
Anilore Kohler
Carmem R. Fugel
Ciaudinei C. Gulow
Ivone C. Raduenz
Ivone Correia
Jonathan de S. Salomom
Nathan Ziener
Nilson Prestes
Nilson Prestes
Pietro K. Gumz
Roberson C. Fdlenski
Rosangela Riegel
Sirlei do Rossio
Tâmara de C. Petry
Valentin R. Corasini

8/12
Adriano Kath
Alberto Correia
Alberto Leoni
Alexandre C. Maske
Allisson Fogaça
Cassiano Andreata

. Célso Deretti
Cintia Taba
Claudimara Weller
Clausionei J. Zesuino
Eduardo B. Muniz
Elenirson da Rocha
Esdras B. Bolduan
Ingrid John
Jairo R. Gessner
Jean Carlos Gasteri
Jose Adriano
José do Prado
Kavnan H. Ropelato
Lino Minatti
Luciano J. Bortolini
Márcia Pimentel
Maria C. Baratto
Maria C. Ruedger
Maria C. dos Santos
Maria t. Nitzke
Maria M. Bettoni
Maria P. Formigari
Matheus de Brum Krueger
Miguel Albano Stephani:
Milena V.Natali
Miriam Mello
Neuci Delai
Nicolas Campreghaer
Ondina S. Riedetmann
Osli de S. Bertoldi
Paulo G. Hernatski
Robson da Silveira
Rodrigo Buzzi
Rolete Borchardt Karsten
Rosita Borchardt
Salete Hanemann
Soeli T. Silva
Tassiane S. Pradi

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Não adianta
descontar seus
problemas afetivos

nas pessoas que estão ao seu

redor. Manter o bom humor é fun
damentaI. bem como protelar as
discussões com a pessoa amada.
Tente lidar cam suas frustrações.
nem tudo é como deseja.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
•• Te"ha cautela com
�� o clima de compe-

tição no trabalho.
No romance. suas expectativas
estão altas. É melhor ir com cal
ma e ser mais realista. Nem tudo
sai como imaginamos e esse

pode ser um momento cheio de
imprevistos.
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Por Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

VARIEDADES---------

Universo TPM

I'

v Mulheres
decididas

Foi-se o tempo em que o pri
meiro passo partia sempre do
homem. As mulheres estão
mais ousadas, mais determina
das e já existem até algumas di
cas, dadas por especialistas na

, arte de "chegar junto", Canta
das de lado, o sorriso e o olhar
ainda continuam sendo armas

infalíveis. E se você já conhece
o alvo em questão, pode arris
car um passo a mais, como per

guntar se ele está saindo com alguém, arriscar um convite direto,
passar um bilhetinho. Nessas horas a autoconfiança deve estar
beirando os 40 andares. Não pense bobagem, focalize o alvo e te
nha consciência do seu charme. Mulher resolvida é tudo de bom!

, -,

Quando dizer...
Não tem nada mais constrangedor do

.

que
você se declarar para alguém e não ter a res

posta esperada. É por isso que muita gente
tem medo de dizer eu te amo. Para dizer as
palavrinhas mágicas parece que a gente pre
cisa, pelo menos, ter percebido alguns sinais
de que a declaração não vai cair como uma

bomba na cabeça do coitado. Avalie os te

lefonemas, as mensagens, o modo como te
trata quando está com os amigos, o carinho que ele tem por você.
As mais corajosas se declaram sem medo. Eu não tenho medo, mas
preciso estar realmente certa da importância dessa pessoa naminha
vida. Por enquanto, só digo isso para a família, o pequeno filhote e

alguns melhores amigos, aqueles de muito tempo. Afinal "eu te amo"
não é "boa noite"...

BISCOITO DA SORTE
Muito de uma coisa boa é MARAVILHOSO!

BONS PAPOS
Em algum filme eu lembro de ter visto um pai acon
selhar um filho dizendo para que ele se casasse com

uma mulher com quem gostasse de conversar, pois
na velhice o que mais importaria seria uma boa con

versa. Penso que ele tem razão, sob alguns aspectos.
Não existe nadamelhor-do que ter ao lado alguém que
entenda o que você quer dizer e que não fique calado
por falta de assunto. Aliado a isso, creio que alguém
que te faça rir, que mostre ter um excelente senso de
humor, também é indispensável. Na velhice, mais do
que qualquer coisa, o que vale é o companheirismo. E
uma pílula azul para ele, um Doril para ela, de vez em
quando, resolvem outras questões.

Ah! Leva, vai
Eu jamais ganharia a vida como vendedora. Justamente por não
ter qualquer poder de convencimento ou nenhuma capacidade
de manipular alguém. Eu venderia aquilo que a pessoa gostou de
cara, mas se ela ficasse em dúvida, eu seria realmente capaz de
aconselhar: "Ah, se você está em dúvidamelhor não levar, porque
você nunca vai usar". Então que me aconteceu algo parecido dia
desses. Tive que resolver uns problemas e aproveitei para ver as
vitrines. Por curiosidade entrei para dar uma olhada numa blusa,
mas eu estava realmente despreparada. E quando disse à vende
dora da minha situação ela retrucou: "Está certa em não levar...
Melhor-não se endividar". Ela nem perguntou dos meus cheques
e cartões de crédito! Se o chefe dela sonha com uma coisa dessas.

• O site converse.com da
AlI Star permite que você
monte o seu próprio tênis,
com cores, estampas e até
o seu nome. A sacada é ge
nial. Pena que a venda do

calçado só está disponí
vel nos EUA. Mas dá para
viajar montando um tênis

personalizado.

• Uma amiga no MSN
com um fulano recém
adicionado: ele abre a we

bcam e além do rostinho
lindo ela vê um peitoril
sarado. Aí ele pergunta em
que Estado ela está. E ela
diz, de boca aberta "esta
do de choque". Só depois
se deu conta e escreveu:

se. Sem noção!

• Hoje comemoramos

o Dia da Família no Bra
sil. Muito mais do que um

grupo ligado por laços san
guíneos, família é a força
maior, é o porto seguro, o
único lugar onde você não
precisa usar máscara al

guma. E viva a minha!

• Perfeita para definir a

mulher, um trechinho de
"Dona", de Sá e Guarabira:
u

... É a moça da Cantiga, a
mulher da Criação. Umas
vezes nossa amiga, outras
nossa perdição. O poder
que nos levanta, a força
que nos faz cair. Qual de
nós ainda não sabe que
isso tudo te faz: Dona!"

Rua Expedicionário João ZapeUa, 214 - 41 3274-0160 - Jar"guâ do Sul
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Chocolates para
adoçar o paladar
Fáhricaderrete cem quilos do doce ao dia
JARAGUÁ DO SUL' ,

Faltam apenas 17 dias para
o Natal e a proximidade da data
tem deixando um cheiro ado
cicado pelo ar. Vedetes, dos fins
de anos, os chocolates estão por
todos os lados, tanto nas vitrines,
quanto nas sacolas dos consumi
dores. E essa preferência absolu-

.>
ta pelo produto jámovimentou o

comércio jaraguaense.
Acostumada com o aumen

to dos negócios, Giovana Hor

nburg, proprietária de uma loja
especializada no preparo da gu
loseima, preparou o estoque e o

viu diminuir consideravelmente
na última semana. -Desde então,
os clientes que não querem cor

rer o risco de ficar sem os doces

começaram a pesquisar as op
ções oferecidas pela empresa..
As novidades desse ano, por
exeinplo, são as caixas perso
nalizadas. "O ano foi um pouco
instável, mas mesmo com tudo
isso as nossas vendas melhora
ram bastante", comenta.

Por esse motivo, até a véspera
do Natal, a produção de chocola
tes deve permanecer acelerada.
São cerca de cem quilos derreti
dos e transformados' em barras,
bombons, trufas e tabletes todos
os dias. Apesar do volume, aos

menos apressados, as chances
de se- depararem com gôndolas
vazias crescem com o passar das
semanas.

KELLY ERDMANN

Antecipar para
-não ficar sem

A experiência de percor
rer diversas lojas e se depa- .

rar com a falta de chocolates
fez Regina Rossio, 34, rever a
agenda neste ano. Se em 2008
a gerente deixou as compras
para a semana do Natal, ago
ra, antecipou tudo. Na man

hã de ontem, ela definiu o

presente da mãe e já o levou

para casa sem qualquer incô
modo. ''Achei tudo o que eu

queria e, como é uma vez ao

ano só, não regulei muito os

gastos", explica'.

Produçüo de bombons e barras vai continuar intensa até a véspera do Natal

Contratações não tên temporárias
Assim como acontece todos os anos no período que antecede o Natal,

as contratações de funcienárlns temporários também estiveram em alta ao

longo dos yltimos meses. Na loja de Giovana Hamburg foram admitidas
duas pessoas recentementé e ambas devem ficar nos cargos em 2010.lsso
porque, no mês de janeiro, a produção continua em ritmo acentuado devjdo
à Páscoa. Ao todo, a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), previa um acrésci
mo de cerca de 250 vagos no comércio por causo dos vendas de fim de ano.

o CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2009

Vendas de cestas n�talinas já
superam as registras em 2008

Enquanto a comercialização
de produtos costumeiramente
utilizados nas ceias natalinas
ainda está em baixa, as vendas
de cestas fazem o caminho in
verso. De acordo com Luciano

Galvão, gerente de um super
mercado da cidade, até agora,
foram negociados 15% mais
delas do que no mesmo período
de 2008. Os dados, segundo ele,
dão indícios de recuperação da
economia frente às dificulda
des enfrentadas há um ano.

A expectativa é de que esse

cenário positivo tome conta

também do restante dos tradi
cionais itens de Natal, como as

aves e os panetones. No entan

to, a procura só deve se intensi
ficar a medida que as semanas

passarem e a data se aproximar
cada vez mais. A maior movi

mentação tende à ocorrer nos

últimos sete dias. Quem deixar
as compras para a véspera pode
até conseguir descontos, po
rém, corre risco de não encon

trar variedade. Na opinião de
Galvão, em geral, os preços se

mantêm semelhantes aos prati
cados há 12 meses.

Mercados ainda estüo repletos de aves natalinas ii espera de compradores

Tempo de trabalho intenso
.

e de'ganhar dinheiro extra
Há cerca de cinco anos tra

balhando no comércio, a ven

dedora Cacilda Garcia, 38, se

diz acostumada com a marato
na que é o período natalino. Por
isso, nem se preocupa com a ro

tina imposta pelo emprego. ''A

lida fica. em.função dele e não
sobra tempo para mais nada
no mês de dezembro", diz. Pés
cansados e voz rouca são co

muns nessa época do ano.

Entretanto, a recompensa
vale todo o esforço. Conforme
a funcionária, com o horário
estendido do funcionamento
das lojas e a quantidade ex

pressiva de clientes, as vendas
aumentam. Consequentemen
te, o salário chega a dobrar por

causa das comissões resultan
tes das compras de presentes
por parte dos consumidores.
Depois, quando a folga vem,
é só descansar e programar no

que investir o dinheiro extra.

Mas, se você está do lado

oposto, ainda tem mais de duas
semanas para buscar bons ne

gócios. Até sexta-feira, os esta

belecimentos associados à CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas)
.

estão abertos até às 20h. Entre
os dias 14 e 18, porém; o aten

dimento encerra apenas às 21h,
assim como acontece na se

gunda-feira, 21, na terça-feira,
22, e na quarta-feira, 23. Nos
sábados, o expediente termina
às 17h e, nos domingos, às 21h.
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Bernt Entschev
HEADHUNTER

De cara e roupa nova

Confesso que as altas tempera
turas do fim da primavera e do iní
cio do verão nos convidam a abrir
mão da seriedade exigida no escri
tório, deixando-nos mais à vontade
para nos vestirmos de forma despo
jada. Porém, o cuidado com a esco

lha da vestimenta é fundamental
para impor respeito diante dos cole
gas de trabalho. Isso me fez lembrar
de uma situação curiosa que me

obrigou a ser bastante sincero com

uma pessoamuito querida.
Renata era uma moça exube

rante. Loira, alta e dona de um

corpo escultural, chamava a aten

ção de qualquer homem que cru

zasse seu caminho. Ocupava uma
posição privilegiada numa empre
sa de grande porte no segmento
de aliinentos, onde coordenava
uma'grande equipe de operações.
Porém, como nada na vida é per- .

feito, a moça possuía um defeiti
nho que, se não ocasionasse tanta
distorção de imagem, seria mais
uma de suas atribuições. Renata
não tinha nenhuma noção de eti
queta de moda. Trabalhava sem

pre com seus melhores atributos
à mostra e exagerava nos vestidos
curtos, decotes generosos e roupas
justissimas que delineavam cada
centimetro de suas curvas. A cada
vez que ela me visitava, deixava
me com a pulga atrás da orelha:
"como uma pessoa que ocupa
a posição dela veste-se daquela
maneira?". Preocupava-me com

a forma que seus funcionários a

enxergavam e se isso ocasionava
em alguma forma de insubordi
nação ou liberdade exacerbada.
E seus superiores, como a viam?
Será que vislumbravam nela uma

pessoa capaz de assumir novos

desafios em sua carreira? Sempre
tive vontade de opinar, mas temia
a forma com que ela encararia mi
nha apreciação.

Até que um dia, sem que eu

precisasse fazer esforço algum, a

própria Renata veio desabafar co-

_(

INDICADORES

migo. Dizia-se descontente com o

rumo de sua carreira, reclamava
sobre o longo tempo como coorde
nadora e indignava-se com a de
mora em alcançar mais um pata
mar na organização. A brecha que
eu precisava, foi-me dada de pre
sente. E, após ouvir todo seu de
sabafo, desatei a falar sobre a sua

forma de vestir. Adornava-se mui
to bem, confesso, mas para outras
ocasiões, como uma festa, um

passeio no shopping ou qualquer
outra situação que não envolvesse
relações profissionais. Disse a ela,
inclusive, que isso poderia impac
tar diretamente na forma como as

pessoas a enxergavam, fazendo
uma leitura errônea de suas com

petências e a prejulgando incapaz
de ocupar qualquer posição hie
rárquica superior àquela que ela
já possuía.

Renata parecia não ter enten
dido nada. Sentiu-se ofendida
com as minhas palavras e saiu
do escritório como se nunca mais
fosse voltar ali. Refleti por alguns
momentos se' eu deveria realmen
te ter sido tão sincero, pois nem

sempre as pessoas estão prepa
radas para ouvir a verdade. Mas,
por fim, cheguei à conclusão que,
como conselheiro profissional,
havia feito a minha parte.

Alguns meses depois, encontrei
com o pai dela, que era muito meu
amigo, no elevador de um edifi
.,çio empresarial. Ele me agradeceu
profundamente pela mudança que
ocasionei na vida de sua filha. Con
tou-me que naquele dia de nossa

conversa, amoça chorava sem acre

ditar que tinha' ouvido tais conse

lhos. Mas, que após esfriar as ideias,
contratou um personal stylist para
lhe auxiliar numa repaginada. Ele
me contou, inclusive, que há me

nos de uma semana a moça, que
agora 'se vestia como uma executiva
de verdade, havia sido promovida a

Gerente de Operações e transferida
para uma filial em São Paulo.

SELlC 8,75% 21.0UTUBRO.2009
TR 0,053% 7.DEZEMBRO.2009

CUB 983,37 DEZEMBRO.2009

BOVESPA .1,32% 7.DEZEMBRO.2009

POUPANÇA 0,5 7.DEZEMBRO.2009

DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,6900
DÓLAR PARALELO (EM RS) 1,8200
EURO (EM RS) 2,5652

1,8400 • 1,2%

1,9200 .1,11%
2,5667 ... -0,21 %

ECONOMIA----------
NATAL

Inflação provoca
aumento de preços

De acordo com avaliação
da FGV (Fundação Getúlio
Vargas), divulgada ontem, os

produtos mais procurados
para a ceia de Natal estão com
inflação acima da média e

custando mais caro que a va

riação média dos preços dos
alimentos.

'

. A fundação fez uma lista
dos 14 produtos mais deman
dados para as festas de final
de ano e apurou que a infla
ção média destes itens em 12
mêses até novembro era de
4,76% - sendo que o Índice de
Preços ao Consumidor (IPC)
do período subiu 4,23%, e a

taxa de variação média nos

preços dos alimentos foi de
3% no mesmo período.

Segundo o economista da
fundação e responsável pelo
levantamento, André Braz,
o mais relevante na pesqui
sa foi a constatação de que,
ao contrário dos outros pro
dutos, a maioria das carnes

mais demandadas para a ceia
está apresentando queda de
preços em 12 meses, até no

vembro. É o caso de frango
inteiro (-6,13%), lombinho
de suíno (-8,87%), pernil de
suíno (-6,57%) e bacalhau
(-17,09%). De acordo com

Braz, as quedas de preço são
um efeito raro.

AGÊNCIA ESTADO

Exportação
de US$ 168 bi
em 2010

De acordo com o secretário
de Comércio Exterior do Mi
nistério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior,
Welber Barral, a meta do Bra
sil é exportar US$ 168 bilhões
em 2010, volume superior ao

total de US$ 150 bilhões que
deve ser registrado neste ano.

Segundo ele, a velocidade de
recuperação da economia in-

. ternacional é fator determi
nante para que o país alcance
tal objetivo.

Com a queda nos preços, custo do frango inteiro sofreu redução de .6,13%

Guarapes recebe R$ 342 milhões
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

informou ontem o aprovação de financiamento de RS 342 milhões poro
o Grupo Guararapes, do Nordeste. No empreendimento estão incluídos
projetos como o ampliação do rede dos lojas Riachuelo, que deverão
gerar cinco mil empregos diretos e oito mil empregos indiretos.

LOTERIA

CONCURSO N° 990 CONCURSO N° 04404
Prêmio Bilhete Prêmio (RS)
l° 38.659 600.000.00
2" 00.234 31.500,00
3" 3" .807 24.000,00
4° 60.195 15.390,00
5° 04.316 10.500,00

06 - 07 - t4 � 25 -·21
30 - 31 - 43 - 46 • 48
56 - 64 - 65 -10 ·1
81 - 83 - 88 - 89 - 99

DUPLASENA
CONCURSO N° 1132 CONCURSO N° 817

12 - 27 - 30 - 33 - 52 - 55 Primeiro sOl1eio
05 - 07 - 09 - 18 - 24 • 48

Segundo sorteio
25 - 34 - 35 - 36 - 39 - 49

;
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PÓS-CRISENOTA DE AGRADECIMENTO

A família enlutada de

Norival Chlodinl,
ainda consternados com o seu faleci

mento, agradece aos bombeiro, SAMU,
policiais, e. ao Padre Everton pelas pala
vras de conforto, e a todos os parentes e

amigos que enviaram flores, coroas ·e o

acompanharam até a sua ultima morada.

EDITAL

Registro de Imôveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/SC

NORMA KATII LEMKE, Oficiala Substituta do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/se, toma público pelo
presente edital, que INGWALDO RAMTHUM, CI n° 3.522.686-
9-SSP/SP' CPF n° 483.652.388-53, aposentado, casado com

LOURDES TOPAL RAMTHUM, CI n° 4.588.993-4-SSP/SP' CPF
n° 086.144.858-83, do lar, brasileiros, casados pelo regime de co
munhão universal de bens, anterior a vigência da Lei 6.515/77,
residentes e domícílíados na Rua 278-Henrique Janssen n° 100,
Bairro Nova Brasília, nesta cidade; eWALDEMAR RAMTHUM, CI n° 15/R-162.337-SESP/SC, CPF
n° 055.076.859-91, aposentado, casado comELFRIDADRAGERRAMTHUM, CI n° 3.641.291-SSP/
Se. CPF n° 040.455.089'45, aposentada, brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal
de bens, anterior a vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 37-João Planincheck
n° 1.388, Bairro Nova Brasília, nesta cidade, requerem com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o RE
GISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 37-João Planinckeck, 278-Henrique Janssen
e na Servidão de Passagem S-490, Bairro Nova Brasília, perimetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme certidão
n° 340/2009, expedida em 17.09.2009, assinando como responsável técnico, a arquiteta e urbanista
Rafaela Hass Bonatti, CREA n° 63864, ART n° 2818953-W 2. O desmembramento é de caráter resi
dencial, possui a área total de 7.050,92m2, sendo constit:úído de 3(três) parcelas e remanescentes.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da ultima publi
cação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante aOficiala que subscreve este,
no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 2 DE DEZEMBRO DE 2009.
AOFlCIALA

EDITAL

/
I

Registro de Imóveis da Comarca
de Jaragná do Sul/SC

NORMA KATH LEMKE, Oficiala Substituta do Regis
tro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna pu
blico pelo presente edital, que HEINZ BORCHARDT, CI n°
4.767.064-9-SESP-SC, CPF n° 310.531.069-04 e sua esposa
EDITE FINTA BORCHARDT, CI RG n° 386.884-2-SESP-SC,
CPF n0950.691.009-04, pedreiro e do lar, brasileiros, casados
pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei
6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Odélia Horst, Bair
ro Vila Lenzi, nesta cidade; e WALDIR QUOST, CI RG n° 15/R-765.885-SESP-SC, CPF n°
382.145.809-78, ferroviário e sua esposa EDLA QUOST, CI RG n° 688.996-SSP-SC, CPF
n0023.487.319-16, balconista, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Parcial de
Bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Hercílio Luz, s/n, em
Corupá-SC, requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEM
BRAMENTO, situado na Rua 110-Augusto Borchardt.Baírro BoÍnplandt, perímetro urbano
de Corupá/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Corupá/SC,
conforme Certidão n° 091/2009, expedida em 15.09.2009, assinando como responsável
técnico, o engenheiro civil, JulianoPedro Scandolara, CREA n° 518(;8-1, ART n° 3530893-
2. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 63.900,OOm', sendo
constituído de l(uma) parcela, sistema viário e remanescente.

O prazo de ímpugnaçãq por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da ultima publi
cação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante aOficiala que subscreve este,
no endereço da,Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.(\83- 'centro, Jaraguá do Sul/Se.

JARAGUA DO SUL, 2 DE DEZEMBRO DE 2009.
A OFICIALA SUBSTITUTA

EDITAL
.

Registro de Imóveis da Comarca
de Jaragná do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala
do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul/SC, torna publico pelo presente edital,
que INCORPORADORA BEATRIZ LTDA, CNPJ
n° 05.604.430/0001-36, estabelecida na Rua
782-Emilia Hornburg n° 222, apartamento 301, .

Sala OI, Bairro Amizade, nesta cidade, requer
com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o RE
GISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na

Rua 601 - Manoel Francisco da Costa, Bairro

João Pessoa, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n° 3'85/2009, expedida em

01.10.2009, assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura José Clenio
Vargas de Oliveira, CREA n° 14266-2, ART n° 3432207-2. O desmembramento é de caráter
residencial, possui a área total de 5.405,35m', sendo constituído de 9(nove) parcelas e

remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da
data da ultima publicação .do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC.

. ,
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Países emergentes
podem servir de base
Estudo alerta sobre fragilidades da economia

Projeções divulgadas ontem

pelo Banco de Compensações
Internacionais (BIS, o banco
central dos bancos centrais) re
vela que a expansão nos países
emergentes servirá de base para
a recuperação dos países ricos.
O BIS admite que o mundo dei
xou a recessão, mas faz sérias
advertências: as incertezas so

bre o 'crescimento são profun- �

das e a volatilidade nos merca

dos não está superada.
Por enquanto, a percepção é

de que a recuperação está sus

tentada de forma perigosa, ape
nas nas baixas taxas de juros

-

e

nas medidas de estímulo. O re

sultado é que, apesar dos dados
positivos em vários mercados,
a confiança de investidor con
tinua "frágil". O BIS alerta que o

mercado não confia na capacida
de dos governos em lidar com o
desafio da apreciação de moedas
como o real. Só no segundo tri

mestre, a entrada de capitais ao

Brasil somou US$15 bilhões.
De acordo com o BIS, os

países emergentes foram os

que tiveram quedas menos

pronunciadas de crescimento,
reagiram de maneira mais con

sistente e podem ajudar a sus

tentar a retomada da produção
industrial nas nações ricas.

O fluxo. de dólares para
o Brasil passou a ser um dos
maiores do mundo e o país po
derá ter um crescimento prati
camente estável, de quase 5%
anuais entre 2010 e 2014. A

projeção ainda indica que o

Brasil crescerá menos que a

Índia, com uma média de ex-

ENERGIA

Brasil investe
em usina nuclear

Está previsto para 2010 o funcio
namento pleno do Usexo, o usina de
produção de gás de urânio, no Cen
tro Experimental Aramar. Os testes

começaram em maio e o fábrica está
recebendo o ajuste final. A usina de
gás é o quarto do mundo, e tem ca

pacidade para fornecer 40 toneladas
por ano.

r__'

!\;'�

US$ 15 bil_hões entraram no Brasil no segundo semestre de 2009

Retomada em'2010
A Confederação Nacional da

Indústria (CNI) espero que os in
dicadores industriais só retomem
o patamar de setembro de 2008,
quando houve o agravamento do
crise financeira internacional, no

pansão de 7,5%. Nos Estados
.

Unidos, a taxa deve ficar em
3,5%, acima da Europa e Ja-

CRESCIMENTO

Inflação deve ser
de 4,26% este ano

Segundo o rélotório Focus, do
Banco Centrol, instituições financei
ros esperam inflação pelo IPCA de
4,26% neste ano. Poro 2010, o novo

prognóstico é de 4,48%. A previsõo
poro o PIB (Produto Interno Bruto) é
de crescimento de 0,21% em 2009,
mantende o projeção de 5% de cresci
mento em 2010.

primeiro semestre de 2010. No en

tanto, o movimento não deve ser'
acompanhado por emprego e messe

salarial, pela recuperação nesses

setores ter ocorrido mais tarde do
que 'nos vendas renls,

pão. Já na China, a expansão
cairia de quase 10% em 2010

para cerca de 8% em 2014.

País pode ser
petropotência
Artigo publicado, ontem, no jor

nal "Washington Post" afirmo que o

Brasil pode ser tornar uma potência
petrolífero, se superar os dificuldades
causados pelo localização e extensão
dos campos de pré-sol. Estimo-se que
o produção do país poderio chegar o

3,9 milhões de barris de petróleo por
dia em 2020.
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FOFOCODROMO
No fim de semana, um político falador estava num concorrido restaurante da
urbe sorriso e, com sua habitual falta de classe, quase caiu da cadeira quan
do viu três moçoilas turbinadas entrarem no local. Os aprontos no casamento
dele são antigos, mas parece que ainda não amadureceu, depois de uma vida
tão turbulenta. Eu sugiro para ele, após o grande susto, um copo bem gelado
do delicioso chope Künigs Bier.

NAT ..»

O grande aniversariante de hoje é com certeza o empresário
,

Alberto Correio, do grupo Dipil. Uma pessoa especial, humilde,
que sempre incentivo o esporte, meio ambiente e os pessoas
mais necessitados. Parabéns e milhões de felicidades, que o

Senhor te concedo preciosos bênçãos. Que sejas plenamente
feliz e obrigado pelo amizade.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o meu amigo
e renomado advogado Mário Felipe.
Além de ler a coluna todos os dias,
ele contribui com a divulgação da
.péqinn repassando o mailing para
todos seus contatos no Fórum. Não
é Claudia Janssen e Eliane Rausis
se??? Valeu, Dr Mário!

PERGUNTAR NÃO OFENDE
Por que depois de vários anos do iní
cio da demolição das antigas insta

lações da Famac, na esquina da Rei
noldo Rau, com

-

a Procópio Gomes,
algumas paredes ainda continuam
de pé? Cá entre nós, o imóvel além
de ficar numa das saídas da cidade
e destoar com a beleza de Jaraguá
virou esconderijo de marginais. Com
a palavra!

" Nõo corrigir
nossos faltos é o

mesmo que cometer
novos erros. ,,CONFÚCIO

ONDE COMER
BEM EM JARAGUÁ
Na Subway. Um dos melhores lanches
naturais do mundo.

.

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES
Concretizando seu projeto de vida

"vwvl/.cricíúinaconst.com.br·

NAS RODAS
• Recebi um torpedo que o gatão
disputado e desejado Jader Neto está
vivendo um climão com a loira linda
Scheila Raedet Dizem que os dois já
"ficaram", mas ainda não engata
ram namoro. Formam um belo par!

• Naira Rosli Martin vai curtir a

temporada de férias em Piçarras. A
tiracolo dó namorado Moacir Dutra.

• Carla Rocha Henning, certamente,
t a aniversariante mais festejada de
hoje. Mil vivas, O meu desejo é que
sejas plenamente feliz.

BARRADO NO BAILE
O diretor da Secretária de Esporte,
Turismo, Cultura e Lazer, Marcelo
Muller, viajou mais de mil quilô
metros na boléia de um Variant li
no fim de semana. O sacrifício todo
foi para assistir o seu "Mengão"
ser campeão no Maracanã. Mas,
infelizmente, o querido Marcelão
foi barrado no baile. Ele e mais uns

milhares de flamenguistas tiveram
que se contentar em assistir ao

jogo pelo telão fora do majestoso
"Merece". A organização do evento

pisou feio na bola!

DICA DE TERÇA
Curtir o delicioso almoço
do restaurante Mime. Um
dos melhores buftets em

quilo de Jaraguó

Carol Tolentino,
do Voilà,

recebe amigos
.

e clientes
poro coquetel,
quinto-feiro,

em suo

elegante loja

Hoje, o meu

amigo, o
empresário

___ Alberto
Correio, é o

aniversariante
mais festejado.
Sábado, ele

,
recebe os

amigos em

grande estilo
poro festejar o
doto no F12 Bar

REPAGINADA
A prefeitura está fazendo a sua

parte e recapeando e sinalizan
do a Rua Ângelo Schiochet. Resta
saber agora se os moradores da
rua irão- colaborar. Pois o quesi
to calçadas também merece uma

atenção especial. A maioria está

preciso urgente de reparos. Do ou
tro lado o pedestre agradece.

RENDEZVOUZ
A minha amiga descolada, Carol
Tolentino, proprietária da loja Voi
là, recebe clientes e amigos nesta

quinta-feira para um coquetel de

confrntemlzcçõu com a presença do
DJ Eduardo Schwartz. E avisa: dentre

_
músicas e champanhe, muitas no

vidades para eles e elas, como Doc
Dog e Kargo. Vai perder?

1", -

g��.• f�,
) Ginástica é moda!

� Av.Mal Deodoro da Fonseca

� 819 - � � Jaraguá do Sul

Allisson Fogaça, o popular
"Menino Moluquinho", é o

grande aniversariante de

hoje. Mil vivos! ...... ---'_ ____1

BUElTÉA

TE CONTEI!
- • Na sexta-feira, 11 de
dezembro, às 20 horas,
no Pavilhão C do Parque
Municipal de Eventos de
Jaraguá do Sul, acontece o

Desfile de Formatura do III
Moda IF-SC. Na ocasião, várias
futuras estilistas estarão
mostrando seus talentos.
"

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai para
o meu camarada, o empresário
Sidio Muller. Figura espirituosa
e muito carinhosa com os

animais. Valeu Sidio!

_

• No sábado, na Moinho
Disco, acontece a festa

_ Sagitarianos. Festerê que
marca o aniversário do amigo e

promoter Odonis Micheluzzi. O
babado será movimentado pela
banda Comando Em Ação e pelos
DJs Marcelo Luis e Igor Lima.

• Hoje, a partir das 8h30ínin,
começa o Grande Bazar da
Karlache Malhas. Tudo a preço
de fábrica. E o que é melhor

-

uma percentagem da renda
será revertida em prol de uma

entidade.

• Nesta terça-feira, para
quem não sabe, o Fórum não
estará funcionando. Hoje se

comemora o Dia da Justiça.

• Jeum Jearre Michel
Hoffmann, do bairro Três
Rios do Norte, foi o ganhador
da promoção "Maratona
Studio FM". Vai passar o
Natal super feliz.

• Faça uma criança feliz
neste Natal. Faz bem para
alma e o coração.

• "Uma v-ida não questionada
não merece ser vivida".
Autor: Platão

• Com essa, fui!
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Linha de-Fundo

Julimar Pivatto
Violência é
• A.

Ignorancla
. Quando alguém parte para a violência,

significa que não tem inteligência suficien
te para argumentações. No domingo, na
final da Segundona, à "atleta" Leandro Ku

chler, da equipe aspirantes do Barrabaxol

Independente, tentou agredir fisicamente
nosso fotégrafo, A Liga Jaraguaense de.Pu
tebol, que repudiou oficialmente o ato, tem
sido enérgica nos julgamentos e prometeu
que levará o caso para o tribunal. Vânda
los têm sido punidos exemplarmente pela
entidade e dessa vez não serádiferente. O
motivo da indignação seda um possível
boicote, ou seja, eles reclamaram que não
são publicadas fotos do time nas páginas do
jornal. O fotógrafo ápenas bate a foto, não é
ele quem decide o que entra. E outra: não
temos nenhum motivo para favorecer ou

menosprezar quem quer que seja. Acima
de tudo, somos profissionais.

julimar@ocorreiodopovo.com.br

Campeão dos
. H

campeoes
Deu Noite a Fora. O time que representou Coru

pá conquistouo título da la Copa dos Campeões de
Futsal, encerráda no sábado, no Ginásio do Sesi, Na
final, eles venceram a Kiferro por 6x4. Na disputa do
terceiro lugar, o Vitória bateu o Baumann por 4x3.
Daniel, da Kiferro, e Cléber, do Noite a Fora, foram

- os artilheiros com cinco gols cada e amelhor defesa
foi do Vitória (nove tentos sofridos). A iniciativa da

Copa dos'Campeões foi uma das melhores sacadas
- dos dirigentes em 2009. Esperamos que no ano que'

vem, se dê continuidade ao torneio.

Malwee vence Joinville e

está- um empate da-final
A semifinal da Divisão Espe

cial do' Campeonato Catarinense
não poderia ser mais emocionante.
Na briga por uma vaga estão nada
mais nada menos que Malwee/Ci
med ê Krona/Joinville. Ontem, na
Arena [araguá, a Malwee bateu os

rivais por 3x1 e conquistou a van

tagem do empateno jogo de volta,
que será domingo, 13, às 17h, no
Centro Eventos Cau. Hansen, em

Joinville. A equipe classificada vai
enfrentar' o time de Florianópolis
na final.

'.

A Malwee fez um primeiro
tempo impecável. Tanto qlle mar-

.

cou dois gols: Leco, aos 1min54,
e com Lenísío, aos 12rhin52. O

Joinville até que tentou marcar,
mas esbarrou na boa atuação do
sistema defensivo da' Malwee e

em Tiago .. No . segundo. tempo,
Falcão fez o terceiro, batendo en

tre as pernas do goleiro Quinzi
nho. O [oinvílle ainda descontou
com Murilo. Depois disso tentou

reagir, mas já era tarde. -

Ontem. a Malwee anunciou
mais alguns contratados, além de
Jonathan, Bruno Souza e Valdin, a
equipe terá- em 2010: Basílio é Be-

_

beto, àmbos da Cortiana.

Lucas
.

mostrou

que estava

entrosado e

'fez uma boa

atuação no

clássico

o CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2009

MEMÓ�IA

"SÓ EXISTEM TRÊS COISAS QUEPARAM
NO AR: BEIJA-FLOR, HELICÓPTERO

E DADÁ MARAVILHA",
o PRÓPRIO, DESCREVENDO A PRINCIPAL �

CARACTERíSTICA COMO JOGADOR.

DOIS TOQUES
.

HANDEBOL·O jaraguaense Felipe foi
confirmado na Seleção Catarinense
Infantil que disputará o Brasileiro,
de 14 a 19 de dezembro em Campo
Grande (MS) ..

BRASILEIRÃO 2010 •Repórter de
política, Giovanni Ramos, fez um
questionamento interessante sobre
a rodada de abertura do próximo

.

Brasileirão.
*** ***

AVALIAÇÃO.A F1v1E promove
encontros nessa semana, para avaliar
os eventos promovidos pela entidade
no segundo semestre.

, cLAsslCO.Nos últimos anos, à jogo de
abertura foi entre os campeões das
SériesA e B. Será que-teremos um
Flamengoe Vascologo de cara?
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FUTEBOL AMADOR

ESPORTE��--------

Ponte ,Preta conquista título inédito
- Alvinegro do Rio da Luz levantou o troféu da Segundona pela primeira vez '

, • PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO.SUL

Sem perder uma partida
sequer a Ponte Preta sagrou-se
campeã do Campeonato Jaragua
ense de Futebol Não-Profissional
da Segunda Divisão no domin

go. A equipe derrotou de virada
o Roma por 3x1. Com o título, o
time do Rio da Luz está na elite

.

do futebol jaraguaense e já anun-
. ciouque.pretende disputar a Pri
meira Divisão em 2010.

O técnico da Ponte, Sandro
Brarídenburg, atribui à conquista
a vontade de vencer. Para ele, o
confronto diante do Roma foi di
fícil o que deu um sabor-especial.
ao título. ''Nosso time' só come

çou a jogar depois que levamos o
�pri1neiro gol. A garra do time que
determinou a conquista", disse.

Para o Roma, o-fato de ter rea
lizado a final foi um grande feito.
"Nosso planejamento era chegar

I

até a quarta colocação. p€lf ter
sido o primeiro ano na Liga ava

lio como positiva a participação
do time", analisou o. presidente
do Roma, Juliano França.

O time alvirrubro saiu na

frente aos 12 minutos com Pe-,

queno, Depois da expulsão de
Chips, do Roma, começou a rea

ção dos donos dacasa. Vandinho
empatou a partida aos 30. A vira
da veio aos 37 com Jair Serafim,
Adriano, de falta, ampliou para a

Ponte no finalzinho.
O artilheiro da competição foi

MayconMaba, doRio Cerro, com'
12 gols. A Ponte Preta .faturou
ainda os troféus de defesamenos
vazada e atleta revelação, 'com
Claudinho. O Grêmio Garibaldi
foi a'equipe mais disciplinada.
Nos aspirantes, o Barrabaxo/In
dependente derrotou o Roma por
3xl e ficou com o título.

.

Cruz de 'Malta larga n·a frente
na decisão da Primeira Divisão
JARAGUÁ DO SUL

No clássico decisivo do

Campeonato Jaraguaense de
Futebol Não-Profissional da
Primeira

.

Divisão entre Cruz
de'Malta e Vitória quem levou
a melhor foram os mandantes ..
O time Cruzmaltino bateu o'

Auriverde por- lxÕ e conquis
tou a vantagem do empate no

confronto de volta, que será no

Estádio-Hugo Koehn, sábado,
12, às 16h30. O gol do Cruz de
Malta aconteceu aos 41 minu
tos do primeiro tempo, com PC. ,.,

Mesmo saindo' derrotados,
o Vitória .tem esperança de
reverter- a vantagem no jogo

Cruz de Malta ,(c�m a bola) joga por um empate no confronto de volta

Ponte Preta. venceu de virada o Roma, em ccse, conquistou o titulo e confirmou presença na Primeirona 2010

Juve.não vence, mas at�etas convencem
Tricolor.jaraguaense faz último jogo da se Cup hoje, às 17,eontra o Hahia

.

CESAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL

Encerrar com chove de ouro

de volta. Segundo o dirigente
Carlos Ricardo, os adversários O Juventus já não' tem mais
mereceram a vitória. "Faltou' chances de classificação nã SC

.

um pouquinho mais de vonta- ,Cl,lP (competição pára atletas
de do time para sair pelo me- até 16 anos que acontece em

nos com Q empate", acredita. Jaraguá do Sul). Foram qua
Pelo lado' do Cruz de Malta o tro derrotas para Corinthians,

. diretor-esportivo Adilson Kru- Grêmio, Vasco e, ontem, para o

ger, o Maguila, garantiu que, Atlético-PR. Hoje õ time encer

mesmo jogando por um resul- ra a participação na competição
tado igual, a equipe manterá o diante do.Bahia, às 17h, no Es-
mesmo ritmo que vem tendo tádio João 'Marcatto.

,

durante a competição. Se' por um. lado o time não
Nos aspirantes, o Botafogo convence, os jogadores, por sua

foi derrotado pelo Vitória por vez, convenceram. O Tricolor
txü e agora o auriverde do RiO jaraguaense, apesar das derro
da Luz é quem tem a vantagem tas, fez boas partidas e teve be-
do empate no sábado. las apresentações individuais..

A opinião é do coordenador de
futebol de base, Marcelo Catrê.
"O time se apresentou bem. Os
resultados não corresponde- -

ram, é claro, mas a gente per- Juventus (uniforme escuro) foi goleado pelo Atlético-PR por 5x2
cebeu que o nome do Juventus
ficou mais conhecido e fomos
procurados por olheiros do Bra
sil inteiro", comentou.

Pelo menos três jogadores
,

tiveram propostas concretas

N
de times que não foram reve

� lados pela diretoria jaraguaen
� se. Os gêmeos Alan e Luan e

� o lateral Rafael são alguns dos
sondados.

Esse é Íl desejo dos jogadores do
Juventus. Ontem, depois da derro
to por 5x2 paro o'Atlético-PR, os

atletas saíram de campo lamen
tando o resultado. 'Tlvemos bom
volume no ataque, mas sofremos

gols bobos, por falha nossa", de
sabafou Daniel, autor do gol de
empate em 2'1.2 no segundo tempo.
"Temos de dar o móximo poro, fechar
bem o nosso participação", comple
tou o volante Alan.
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CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

Petkovic (com a taça) foi elogiado por Andrade por ter surpreendido pela boa forma e espírito de Iideranç�
BRASILEIRÃO -c,

Coi. Times PG J V E O GP GC SG Apr. 3S'RODADA
1° Flamengo 67 38 19 10 9 58 44 14 59% Náutico Oxl Avaí

Atlético-MG Ox3 Corinthians2° lnternacional 65 38 19 8 11 65 44 21 57% São Paulo 4xO Sport�l(l :' ,f, e'3 b;'f 9"' as 3° São Paulo 65 38 18 11 9 57 42 15 57% Santos 1x2 Cruzeiro

4° Cruzeiro 62 38 ·18 8 12 58 53 5 54% Barueri OxO Atlético-PR
Coritiba 1xl Fluminense5° Palmeiras 62 38 17 11 10 58 45 13 54% Internacional 4xl Santo André'

6° Avaí 57 38 15 12 11 61 52 9 50%
\

Flamengo 2xl Grêmio
7° Atlético-MG 56 38 16 8 14 55 56 -1 49% Vitória 2x2 Goiás

Botafogo 2xl Palmeiras8° Grêmio 55 38 .15 10 13 67 46 21 48%
9° Goiás 55 38 .15 10 13 64 65 -1 48% .

10° Corinthians 52 38' 14 10 14 50 5.4 -4 46%
11° Barueri 49 38 12 13 13 59 52 7 43%
12° Santos 49 38 12 13 13 58 58 O 43%
13° Vitória 48 38 13 9 16 51 57 -6 42%
14° Atlético-PR 48 38 13 9 1642 49 -7 42%
15° Botafogo 47 38 11 14 13 52 58 ·6 41%
16° Fluminense 46 38, 11 13 14 49 56 -7. 40%
17" Coritiba 45 38 12 9 17 48 60 -12 :;l9%
18° Santo André 41 38 11 8 19 46 61 -1536%
19° Náutico 38 38 10 8 20 48 71 -2333% .

20° Sport 31 38 7 10 21 48 71 -2327%

Andrade fala sobre
futuro como técnico.

.

Vida como auxiliar é coisa do'passado
RIO DE JANEIRO

Passada a conquista do
Campeonato Brasileiro 2009,
o técnico Andrade, além de
curtir o título e a fama, res
pendeu um dos questiona
mentos mais esperados nes

se fim de temporada: "qual
será G seu futuro?". Em
entrevista à Rádio 'Tupi, o

treinador apenas afirmou com

convicção que não voltará a

ser auxiliar-técnico.
A recompensa. por todo o

esforço, para ele, é permane
cer à frente do clube em 2010.
"Não espero ficar rotulado
como técnico só do Flamengo,
porque todos sabem que sou

rubro-negro, mas acima disso
sou profissionaL Espero poder
ficar no Flamengo, mas se não

quiserem estarei aberto para
conversas", afirmou.

Sobre o desempenho -de
seus comandados, Andrade
exaltou a boa forma mostrada
por Petkovic, "O Pet, além de
ser o grande jogador que é, é
um ser humano muito bom.,
Ele me ajudou muito dentro .

STJD interdita Couto Pereira'
o STJD (Superior Tribunól de Justiça Desportivo) solicitou no tarde

de ontem o interdição do Estádio·Couto Pereira, do Coritibo. As cenas de
vandalismo que envolveu torcedores do Coxo após o empate em 1x1 com
o Fluminense e o rebaixamento à Série B, foram relatados no súmula
árbitro Leandro 'Pédro Vuoden. O clube poranoense deverá ser denun
ciado em três nrtlqos do CBJD. Em um deles, o 211, o peno pode ser o

interdição do local. Nos outros .dois a pena é de multa de até RS 200 mil
e perda do um a dez mandos.

e fora de campo, pois é um

líder.. Fiquei muito surpreso
pela forma como ele estava,
pois a princípio ele entraria só
no segundo tempo dos jogos.
Aos poucos vimos que ele es
tava bem e passamos a colocá
lo desde o início", declarou.

Sobre o jogo contra o Grê
mio; Andrade falou a: respei
to do que aconteceu no in
tervalo para que o Flamengo
voltasse a campo com -outra
atitude e -buscasse a virada
para á conquista do titulo.
"O time parecia que não esta
va disputando o título. Falei
com os jogadores e pedi para

melhorar a marcação no meio .

campo porque o Grêmio esta
va tocando muito a bola na

quele setor", comentou.
A permanência do craque

Adriano é outra incógnita
no time. O. contrato vai até
o fim do primeiro semestre
de 2010, mas o jogador ad
mitiu

.

depois da conquista
que· não sabe se ficará no

,

ano que vem. O procurador
do atacante, Gilmar Rinaldi,

-

confirmou que Adriano está
recebendo boas propostas do
exterior. "E preciso pensar
muito para a decisão ser con

.

creta", disse o procurador.

cionais de todo o mundo .

Os eleitores em questão já
deram os seus votos após rece

berem uma lista de indicados ao

prêmio elaborada por especialis
tas da Comissão de Futebol da

. Fifa. Entre as mulheres, Marta,
atual tricampeã da premiação
feminina, está entre 'as finalis
tas ao lado da compatriota Cris
tiane, companheira de clube no
Santos, das alemãs Inka Grings
e Birgit Prinz e da inglesa Kelly
Smith. Na votação realizada no

ano passado, Cristiano Ronaldo
foi eleito o melhor jogador do
mundo com a camisa do Man
chester United, depois de Kaká
ter vencido a eleição em 2007,
quando defendia oMilan.

Três brasileiros estão na lista
I de finalistas d'o prêmio da Fifa
Õ' -

_
'

'� DA REDAÇAO
. � A Fifa anunciou ontem os
iS finalistas ao prêmio dê melhor.

. jogador e jogadora do mundo de
2009, que será entregue no próxi
mo dia 21, em Zurique, na SUíça.
O meia Kaká, do Real Madrid,
está entre os _ cinco principais
nomes divulgados pela entidade
para premiação masculina.

Além de Kaká, o português
Cristiano Ronaldo, também do
Real, o argentinoMessi (grande
favorito a ser eleito o maior do
mundo) e os espanhóis Iniesta e

Xavi, esses três últimos do Bar

celona, são os outros finalistas
na votação que é realizada por
meio da participação de treina
dores e capitães de seleções na-

COMEMORAÇÃO

JARAGUAENSES FESTEJAM TíTULO
Centenas de torcedores do Flamengo, após o título do Compeonoto.

Brasileiro 2009, se concentraram no Praça Ângelo Piazera, no Centro,
e para comemorar o hexacampeonato da equipe carioca. A festa' foi
comandada pela Fio Jaraguá, que foi criada este ano pum reunir os
rubro-negros do cldade.

.

o CORREIO ERROU
Na edição do fiín de semana, o Grupo C foi divulgado da forma errado na
tabela da Copa do Mundo. Compõem a chàve Inglaterra, Estados Unidos,
Argélia e Eslovênia.
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Aprenda deliciosas receitas de picolé

Afaste o calor, divirta a criançada e ainda aproveite para voltar á infância
'"

E
.

Preencha a picoleteira, -coleque os

palitinhos e leve ao freezer por sete horas.
Preparo:

.

Dilua o suco na água e adicione o

emulsificante. Posicione a

mistura nas forminhaS de plcolé e

coloque "no freezer por quatro horas,

Goiaba
Ingredientes:
• 6 goiabas vermelhas
• i xícara (chá) de água
• 1/2 xícara (chá) de açúcar
• icolher (café) de liga neutra

Preparo:
Descasque as goiabas e bata no

liquidificador. Peneire para separar as

sementes. Misture a polpa da fruta
. com ágbJé[, p' açúcar e a liga neutra.

Preencha a picoleteira com à mistura

e leve 'ao" freezer por trinta mi n utos.

Retire a picoleteira e coloque-os palitos,
dévolvendo-a em seguida para congelar
por maiS quatro horas,

• 250 mi de suco de melancia

(peneirado, sem semente)
calai, temporada de
férias se aproximando,
então, nada melhor

que se deliciar com'um sorvete

feito pela'mamãe. As crianças
se divertem e os adultos entram
na onda. Veja dicas e aproveite
para pedir ajuda do seu filho,

. que vai. adorar a brilAca_E!eira:

Picolé de manga com leite:
tngreaientee:
• i manga sem casca e sem caroço

(mais ou menos 400 g de polpa)
• 2 copos de leite
• i xícara (chái-açúcar .

• L'colher (café) emulsificante

Preparo:
Bata os ingredientes no liquidificador
até obter uma mistura homogênea.
Deixe repousar por quinze minutos.

Coloque na picoleteira, com os palitos, e
leve ao freezer por cerca de três horas.

Observações:
• A liga neutra e o

emulsificante são
encontrados em lojas
especializadas em

doces.
• Para désenforrnar: coloque

. água morna em urna

vasilha emérgulhe o

fundo da- picoleteira. Tire
a água e puxe os picolés
'delicadamente.
Rendimento: cada receita
dá de 8 a 12 sorvetes.

Coco -

Ingredientes:
• 1 lata de leite condensado
'. 1/2 lata de leite [use a de leite

condensado. como medida)
• 112' lata de leite de coco
• 6 colheres ,(sopa) de coco

ralado.
.. i lata de creme de leite

Preparo:
Bata tudo no liquidificador por três
minutos. Posicione a mistura nas

forminhas de picolé e coloque no freezer

por, pelo menos, 4 horas.

Melancia
Ingredientes:
• 5eO mi de leite integral
• i xícara (chá) de açúcar
• icolher (café) de liga neutra
• icolher (chá) de emulsiflcante

Picolé de 'uva":
Ingredientes:
• 1 pacote de suco de uva em

pó (cerca de 45 g de pó)
• 2 copos de água
• 1 colher (café) emulsíflcante

Preparo:
Em urna panela, amorne o leite e o

leite de coco. Junte o leite condensado,
ocreme de leite e o coco. ralado.

·Inform.es:www�bol'!1jesus.b� {47 3371- 0779 Matrículas Abertas
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I\prender é Crescerl

A menor distância entre
a Casa e a Escola.

Berçário, Maternal e Jardim
Agora também com natação

em piscina térmica! ,

'.

o CORREIO DO POVO f'llhas f21l
8 de dezembro de 2009 Seus �

... Fones: 473370.5882 • 3376.2199·
- Rua Frederico CUI' Vasel, 67t}· Vila Nova • cei.loni.e@gmail.com

. -

Possuimos convênio com ti WfG. .

MATRíCULAS ABERTAS.
·AGENDE UMA VISITA.

HANDEBOL· www.colegíojaraguáA:om..br
www.colegiojaragua.com.l.lr/esporte

. Rua E'Stheria L Friedrich, 130 - Centro 3055-302�

.1itJiF,�

\

DANÇA,

\10LEIBOL
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EDUCAÇÃO

Chegou a hora de ir para creche
,

"
,

Pais' e filhos precisam estar preparados para o primeiro dia de aula da, criança

, ,

.

o ano vai chegando ao fim
e muitos pais começam a se

preparar para uma mudan

ça na vida dos seus filhos. A
entrada na creche marca'
também o início da vida so

cial das crianças, quando o

ambiente familiar é deixado'
um pouco de lado e as crian

ças entram na escola. Mas,
ir para o colégio; ou creche,
nem sempre é tarefa fácil. Os,

pequenos sentem um pouco
de medo do mundo lá fora,
porém com a ajuda dos pais
eles podem superar esses

desafios e encarar a escola
como algo divertido.

É natural que os filhos es

tranhem a escola no começo,
pois é um ambiente diferen
te do lar, ao qual eles estão
acostumados. É nessa hora

que entra o papel dos pais. "É
importante que os, pais pre
'parem a criança, Eles devem
fazer uma imagem positiva da

escola, dizer que ele terá mui
tos amiguinhos,' que será algo
legal. E a instituição tem que
cumprir com a sua parte: re-

ceber a criança com alegria"
revela o diretor do C91égi9
Jangada, Maí Luiz Lazzaris.

Tão importante quanto
preparar o filho, é os pais es

tarem preparados para essa

evolução. "Tem que confiar na
escola, conhecer o espaço físi -

'

co, as Pessoas que vão cuidar
do seu filho,' os métodos do
local e ter certeza que aque
le ambiente é adequado. Não
adianta ficar inseguro, pois
essa insegurança será passa
da para a criança, mesmo sem
querer" confirma o diretor.

.

Depois da escolha da escola,
.

a criança vai passar por um pro- .

cesso de adaptação, que cabe
aos pais \� a Instituição traba-,
lhatem juntos. Segundo Maí, a
primeira semana é amais difícil, ' ,

por isso a criança não deve ser

deixada po.r um tempo exage
rado na escola, a ponto de sa

turár, No começo é ideal que
ela fique no máximo duas ho
raso Depois ela vai conseguir
permanecer o horário normal
com facilidade e aos poucos

,

vai se adaptando à nova rotina. Crianças que são preparadas pelos pais conseguem entrar no colégio 'sem sofrer tanto pela mudança

/

Moí Lazzaris, do
Colégio Jangada,
afirma que os pais
precisam confiar
na escola

'A evolução' e as
responsabãldades

Conforme os anos escolares vão passando, as responsabilidades
aumentam gradativamente. Quando chega a fase de deixar o parqui-
nho e as brincadeiras; o aluno deve assumir novos desafios. 'Aevolu
ção deve ser constante, mas quando o aluno está na primeira série,
elaparecemaior. Isso aconteceporque, nessa idade, a sociedade exige
que os pequenos estejam alfabetizados" revelaMaí,

As crianças precisam de novos métodos e estímulos para
aprender, já queelas terão que se adaptar a ler e escrever, ao invés
de brincar. Quando o filho entra para a primeira série, a respon
sabilidades dos pais também aumenta. Normalmente as crian
ças terão tarefas escolares, e devem cumpri-las.c'Quando a escola
manda deveres isso quer dizer que as crianças precisam daquilo
para concretizar e memorizar algo que ela aprendeu em sala. É .

muito importante que às pais auxiliem os filhos e cobrem que as

obrigações sejam cumpridas".
Mas também é importante ressaltar que os pais nunca devem: fa

zer as tarefas pelos filhos. Segundo Maí, é normal que a criança faça
birra, ou digaque não sabe fazer o.exercício epor isso ospaispreferem
fazer sozinhos, para que o filho não sofra. Mas aí é que 'está o erro. O

pequeno sofrerá as consequências no futuro, quando estiver atrasado
em relação aos demais alunos e tiver dificuldades de aprendizado.

.

Educat não é uma tarefa fácil e ela deve ser trabalhada todos
os dias, numa parceria entre escola e família. "Acríança tem que
termotivação e cobrança, se não houver isso ela se acomoda. Os

.

filhos precisam desenvolver o senso de responsabilidade desde
,

pequenos. Por isso, a escola e a família do aluno nunca podem se

separar", ensina o direto�.
'
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Na disciplina de Ciências; tiveram a liberdade de deixar mas agora conseguimos man-
-os estúdãrrtes 'das turmas de os seus endereços na internet ter e fazer sozinhas o,blog"
oitava série do ensino médio com a sua cara e seu gosto", contam.
das escolas municipais Ma- ' enfatizaPiovezan.' Já os estudantes Douglas
chado de Assis e Max Schu- Segundo ele.todo o conteú- Wille, 13 anos, e André Gus
bert concluíram o projeto de do da disciplina foi ensinado de ,'lavo Castilho da Fonseca, 12

blogs. Com o objetivo de unir maneira diferente e interativa. anos, que trabalharam sobre ,o

o ensino básico e a internet, O educador ainda destaca que sistema circulatório, afirmam
'o conteúdo do ano letivo foi houve troça de informações en- que estudar na internet eritu-

. repassado aos alunos sob tre os alunos das duas escolas siasmou mais as turmas. "Fize-·'

orientação' do professor Luiz para a produção dos trabalhos. mos passo a passo e as aulas
Antônio Piovezan. Ao todo, "Os estudantes visitam QS blogs não foram chatas".
40 blogs foram criados. dos colegas das outras escolas", Alexandre Odelli, 13 anos,

Em duplas, os alunos abor-, conta Piovezan. e Raphael Steilein, 12 anos,

daram temas como, o corpo Para as alunas [emima que estudaram sobre os teci
humano e o meio ambiente. Montero e Juliana Slometzi dos epiteliais; destacaram que
O trabalho, que começou em Neta, de 13 anos, que estuda- conseguiram aprender mais o

março, deve ser levado adiante ram sobre a importância dos assunto com as informações
mesmo com término das aulas alimentos e como funcionam nas páginas da internet.
e isso vai ficar sob os cuida- os tecidos e o sistema de di- , Depois do sucesso do proje
dos das próprias "turmas. Nas gestão no corpo humano,.o to, a ideia é que os blogs façam
unidades de ensino, os encon- acesso à internet facilitou a parte do currículo escolar.
tros aconteceram duas vezes pesquisa sobre o conteúdo.

por semana. "Os estudantes "No começo foi, complicado, DAIANA CONSTANTINO

Em casa: fique-atento com o uso da rede
A internet é uma ferramenta poderosa, mas os pais devem ter cuidado

Cada vez mais as crianças acessam a internet
em busca de informações, jogos, músicas, vídeos,
fóruns, chats, blogs. Mas os pais precisam colocar li
mites tanto para garantir tempo para outras atividades
educativas e recreativas como para proteger os filhos
de conteúdos inadequados 'para a idade deles ou pe
rigosos. Os conselhos abaixo o ajudarão a ensinar as

crianças a usar de forma responsável e cons-
ciente essa ferramenta tão

p�derosa.
• Estabeleça horários

para usar a internet, de
fina o tempo máximo de
conexão e o que pode ser

acessado. É importante ter
um adulto por' perto para
fazer a, criança cumprir o
combinado.

'

II Sente-se com a crian

ça na frente do computador
e participe ativamente da
navegação. Assim você po-

, derá orientá-la para navegar
com segurança e evitar que assimile

, hábitos prejudiciais.
li Não ameace impedir o acesso à internet se

a criança não se comportar como foi combinado .

II Ajude-a a desenvolver o senso crítico para
não acreditar em tudo o que vê ou lê.

'

• Não permita que a criança se relacio
ne ou 'se encontre, mesmo que virtualmente,
com pessoas que você não conhece. Expli
.que que há pessoas mal intencionadas que
se aproveitam do anonimato paraenganar os

outros e tirar vantagem. Cheque as listas de

amigos e tenha certeza de que os contatas são

pessoas confiáveis.
II Faça a criança entender que não deve infor

mar dados pessoais pela internet: nomes, ende
reços, telefones, números de cartões de crédito,
horários da família, nome da esco-

la, dados sobre si mes
ma ou parentes.
• Recomende o uso

de apelidos ou pseudô
nimos. E peça que seu

filho não publique fo
tos dele nem da famí-
lia, a fim de garantir a'
privacidade e a segu
rança de todos.

II Ensine seu fi
lho a não responder
a conteúdos ofensi
vos ou inapropria
dos, e explique o

risco de acessar

mensagens ou Iinks que não foram ava

liados por você. Se estiver por perto, analise a situação '

com a criança, explicando os seus critérios.
• Instale no seu computador um programa'

.
de segurança para bloquear o acesso a sites ina
propriados. Os critérios-são claros sobre o tipo
de site a ser bloqueado: violência, vocabulário
indecente, sexo, entre outros. '

III Se.todas as pessoas da casa usam o mes
,

mo computador, seja muito cuidadoso com o

seu uso da internet. Apague tudo que não for
indicado para as crianças.

ml � fl'lhos O CORREIO DO POVO
� Seus '

,
8 de dezembro de 2009

Estudantes dizem que aprender Ciências ficou muito mais divertido

CUIDADOS COM

PICADAS DE INSETOS
o verão é a estação onde os. insetos mais se reproduzem-e

se proltterárn. Nesta época, as crianças permanecem mais tem

po "ao ar livre", desbravando a natureza e, muitas vezes, sendo

picadas. De dia são os borrachudos e à noite, os pernilongos.
Proteger seu filho desses insetos é possível e ele pode curtir o

verão sem as indesejadas coceiras.
'

Sempre que um inseto pica a pele para sugar nosso sangue, um

pouco da sua saliva e de algumas substâncias entram em contato

com o nosso organismo desencadeando a liberação de conteúdos

que promovem o inchaço; vermelhidão e coceira no local.

i A maneira mais simples e comum de prevenir as picadas de

:-insetos é usar repelente. Porém, a recomendação dós médicosé

que o produto seja administrado somente a partir dos seis me

ses, crianças menores só poderão utilizar com prescrição médi

ca:Além do repelente, os pais podem usar véus, tules e produtos
naturais no ambiente, como citronela.

Quando as picadas já aconteceram pode-se tomar as seguin-
tes providências:

• lavar bem a região com água e sabão,
• colocar compressa fria ou gelo para desinflamar e desinchar,
• administrar analgésico, seguindo prescrição médica, caso

a criança apresente muita dor,
• na picada mínima, como de formiga, apertar o local com

a finalidade de retirar a substância que o inseto injetou ria pele,
,

• na picada por uma abelha ou marimbando, caso visualize

o ferrão retire-o raspando a pele com a unha ou uma superfície
reta e dura. Não use-pinça nem aperte a pele da criança com os

dedos para expulsar o ferrão, pois isso pode acabar lançando
mais veneno para dentro,

• surgindo alguma bolha no local (comum em picadas de for
miga), não a estoure,

,

• manter a unha da criança sempre curta, assim ela não irá
se coçar. ,

Lembre-se que cada criança apresenta uma 'reação especí
fica aos diferentes tipos de 'picadas de insetos e devemos estar

atentos aos sinais de alerta como: chiadeira no peito; lábios, lín
gua e interior .da boca inchados; coração acelerado; pele fria e

úmida; desmaio; enjoa e vômitos. Caso verifique algum desses

I
sinais procure imediatamente serviço médico.

�m esses cuidados podemos ter um verão tranquilo e saudável.
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éaraguá Auto Elite
Uma relação de- confiança.www.autoerlfe.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000

Ja 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 dé Barra Velha,
Piçarras e Penha.

.

'Solicite já a transferência do

endereço da sua assinatura.

o CORREIO DO POVO
'2106-1919
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