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Semelhanças entre Borneu e Amazônia.

Pagina 1,0

Estado inauguro
obras no região
Mesmo com a ausência do governador,
comitiva inaugurou ontem ginásio de
esportes das escolas Elisa Cláudio de
Aguiar e Euclides da Cunha. Juntas, as
obras custaram mels de'RS 1 milhão.
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DÁ PARA TER TUDO

Em busca de beleza e inteligência.
Pagina 8

Página 5

Saneamento terá
nermas avaliados
Plano deve ser votado na próxima
semana pela Câmara de Vereadores de
Schroeder. Texto foi elaborado cõm a

participação popular.
Página 6

Vejo qual notebook
é o ideal paro você
Com tantas opções no mercado, é
preciso ter em mente o que você deseja
de um computador portátil. Caso
contrário, vai acabarperdendo dinheiro.

INFO EXTRA

HORTELÃ BRASILEIRA TEM
PROPRIEDADE ANALGÉSICA.

!

SONHO As irmãs'Adriana e Intlnna Rosa aguardam o pref5iltJIU"'-óeGuaramirim finoJizIIl os cosas construídos através

ADIADO
do Projeto Ressoar para fazer o mudança. Os imóve,iS-fora"m entregues em agosto, mos até agora o município
não providenciou os acabamentos. No região, 4 .s 349 cosas pleiteados foram entregues até agora.

***********************************************
.

.

Sinsep é contra
'...

., ..'�
.

.'

programa de
. demissão -

..

Estudo do Universidade de Newcastle,
no Inglaterra. fonte: BBC Brasil

PRESENTEIE QUEM "O ,"

MeLHORES MARCAS e pCE AMA COM AS'
" 'teçOS BAIXOS.

FAMEG

(47) 3373·9800
www.fameg.ecIu.br

Diretoria do sindicato alega, entr.e os motivos,
o foto de servidores das área de educação
e saúde serem contemplndes na proposta,

podendo comprometer serviços dito essenciais.
Cinco vereadores já se manifestaram
contrários ao projeto do Executivo.

Página 4
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EDlTORI�L

As estimativos
vol,tom a apontar paro
ligeiro: queda do PIB
neste ono, d'epQis do
divul'gação sobre os

números do terceiro
trimestre

CHARGE'

, INAUGURACÃO
.

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Sobre multas de trânsito
Sou totalmente a favor de pUIlIT os motoristas que colo

cam em risco suas Vidas e também a de outras pessoas, mas
não concordo com essa fábrica demultas que existe na cidade.

Com certeza, amaioria das multas relatadas emmatéria

publicada essa semana no jornal O Correio do Povo, são
por excesso de velocidade em frente a estabelecimentos de
ensino (escolas, creches, etc.) e em horários sem qualquer
atividade escolar.

'

Por que, a Prefeitura, não passa o limite de velocidade

para 60 quilômetros por hora duas horas após o encerra

mento do expediente escolar? E também nas férias escola
res, fins de semana e feriados? Essa seria uma atitude inte-

, ligente e justa. Com certeza os números de multas cairiam
, consideravelmente.

Se um motorista passar a 50 quilômetros por hora às 3
horas da madrugada em frente a uma escola, -é sumaria
mente multado, sem dó nem piedade e ainda passa a ser

, considerado um maumotorista!
Isso tem que ser revisto, pois trafegar a menos de 40

quilômetros por hora em plena madrugada é um perigo,
pois o motorista está sujeito a ser assaltado e/ou morto.

,

Assim cabe uma pergunta ao responsável pelo setor de
, Trânsito de Jaraguá do Sul: o senhor acha que um (a) mo
torista que estiver dirigindo' às 2 horas da madrugada, a 48
quilômetros por hora em frente à Creche Canguru, na Rua
Coronel Procópio Gomes de Oliveira, por exemplo, está co
locándo em risco sua própfia vida ou de outras pessoas?

'GIOVANA SCHMIDT,AUXILIAR DE ESCRITÓRIO CONTÁBil

Parabéns' voluntários
Desde í985, a ONU (Organízação das Nações Unidas)

instituiu o dia 5 de dezembro como Dia Internacional,do Vo
luntário, com o objetivo de-fazer com que sejam promovidas
ações de voluntariado em todas as esferas da sociedade.

O voluntário é um empreendedor social, um agente
de transformação que doa seu conhecimento para um

bem maior.

Agradecemos imensamente a dedicação durante o ano de
2009. Muito fizemos, emuito há por fazer. E só alcançaremos
os objetivos traçados no Planejamento Estratégico Jaraguá
2030 com sua contribuição. Parabéns, Projaraguaenses.

ANSELMO unz JORGE RAMOS, PRESIDENTE DO PROJARAGUÁ
- FÓRUM PE,RMANENTE DE DESENVOLVIMENTO

Compromisso h:istórico com a comunidade
GUIDO JACKSON BRETZKE, PRESIDENTE DA ACIJS do ao crescimento da cidade.
(ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE JARAGUÁ__DO SUL) Houve avanços significativos em

No término de cada ano, é comum áreas como a saúde, com os investímen
fazermos balanços e avaliações. A re- tos nos hospitais São José e Jaraguá; na
trospectiva é sempre positiva porque educação, cultura; a criação da Coope

,

permite mensurar o que foi feito e a pla- rativa de Crédito do Centro Empresarial
nejar as etapas futuras de um projeto. e com os trabalhos do Projaraguá.;

No associativismo também é assim, Mas em, outros setores, há' ainda

pois cada gestão tem suas metas defi- muitopor fazer.
nidas e a avaliação objetiva traçar as Na área da segurança pública, a cí

próximas fases do plano 'estratégico de- dade e região carecem de maior aten
finido pela diretoria de uma entidade. ção em relação, por exemplo, a atual

A Acijs historicamente segue nessa capacidade do presídio. Construído

direção e a cada novo período outras para abrigar pouco mais de 70 apena
ações são estabelecidas para o melhor-

'

dos, hoje o espaço tem uma população
relacionamento com os associados ou de mais de 300' pessoas. Um quadro
com a comunidade. Muitas vezes pro-' que oferece risco social à comunidade -

jetos que já haviam tido solução em ini- e uma condição indigna a cidadãos que
ciativas anteriores são retomadas devi- cumprem suas penas e buscam 'saldar

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

enviados poro o e-muil redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corta poro o

Av. Prefeito Woldemor Grubbo. 1400 • Boependi· CEP 89256-500· CP 19. É obrigotorio
informar nome completo. profissão. 'CPf e

• telefone (' não serão publicados).

suas dívidas com a sociedade.
O tema tem sido levantado nas reu

niões da Acijs com muitapreocupação,
pois reflete urna situação nacional sem

que, as autoridades consigam oferecer

respostas aos anseios da sociedade.
Outra questão preocupante, na área

de infraesturua, diz respeito à falta de
investimentos das operadoras de tele
fonia e de serviços de internet. Neces
sidade vital para as empresas, princi
palmente com a exigência de 'emissão
de documentos fiscais por meio ele
trônico, o descaso das operadoras e a

.omissão. dç governo em exigir solução
a 'um serviço que pode ser considera
do, estratégico para a economia do país
compromete em muito o desempenho
do setor produtivo.
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---POLíTICA
,

Carolina Tomaselli

.. A�ijs critica atraso
A ACIJS (Associação Empresanal de Jaragua do Sul) emitiu
ontem uma nota oficial assinada pelo presidente Guida
Bretzke na qual expressa a indignação da classe empre
sarial e comunidade do Vale do Itapocu pelos atrasos na
liberação do processo de licitação da obra de duplicação
da BR-280. "A notícia de que o.processo sofre novo atraso

sob a justificativa de que há necessidade de informações
para que o Ibama autorizeo lançamento do edital causa

.

perplexidade diante da falta de entendimento dos órgãos
do governo federal", declaraBretkze.

Repúdio
"O setor produtivo repudia

o 'jogo de empurra-empurra'
provocado pela burocracia fe
deral, demonstrando insensi

bilidade diante dos anseios de .

uma região que contribui de
modo marcante para o desen-:
volvimento de Santa'Catarina e

do Brasil",continua o presidente,
acrescentando que a Acijs en

tende que o Dnit e Ibama satisfa

ções consistentes a região, assim
como a bancada parlamentar
catarinense no Congresso.

Aciam
A- partir de janeiro, Elia

ne Cristine Bago,' do Mercado

Bago, assume a presidência da
Acíam (Associação Empresarial
de Massaranduba) no lugar de
Mauri da Silva, que vira secre

tário. A chapa de consenso foi

aprovada em assembleia reali:
zada no último dia lOna Câma -

.

ra de Vereadores. A construção
da sede própria- o imóvel que
abriga a entidade pertence ao

município - está entre as-metas

da nova diretoria.

CÉSAR JUNKES

Kits
Líder do PT naCâmara, o vere

ador Francisco Alves sugeriu que
a Prefeitura conceda Um abono
de R$ 100 para todos os servidores
no lugar dos kits natalinos, razão
de um projeto do Executivo tra-

.

mitando na Casa. "Existe enten

dimento doTribunal de Contas de

que o Executivo não pode repas- ,

sar recursos em forma de kits ou
cestas natalinas, por isso a suges
tão", explicou o petista. Mas-o ve
reador Amarildo Sarti (PV) disse
ter recebido a informação dê que
"já está tudo pronto".

Transparência
Segundo Colombo, a. defi

ciente transparência de gestão.
vem sendo apontada pelos espe
cialistas como um dos principais
fatores a induzir práticas repro
váveis e favorecer a corrupção
no poder público. "O objetivo
do projeto é corrigir distorções
já. verificadas nas paginas. As

informações quando são divul- ,

gadas são de forma insuficiente,
incompleta ou utilizando artifí
cios para dificultar o acesso aos

dados", disse.

.

Alternativa
Vereador Caubi Pinheiro

(PDT) vai submeter à apreciação
da Câmara projeto para reapro
veitamento das sobras de con-

.

ereto das empresas do ramo na

. pavimentação de ruas da Cidade,
sobretudo em morros. A proposta
foí-' intitulada concreto solidário.
A ideia é que seja feita através de

parceria com a administração
municipal, através da isenção de

impostos às empresas participan
tes' envolvendo também os mo

radores, "Agora depende da boa

vontade da Prefeitura", diz.

ca rol ina@ocorreiodopovo.com.br
PI ERO RAGAZZI

-,

CÉSAR JUNKES

FALAAí!

"
Eles correram

atrás da população
e conseguiram
muito mais.

"
PROFESSOR RODOLFO
STRINGARI, SOBRE AS
ASSINATURAS QUE OS

ALUNOSCONSEGUIRAM PARA

ENTRAR coM o PRIMEIRO
PROJETO DE lEI POPULAR DE

MASS.ARAI\fDlIBA

o CORREIO DO POVO lOTERÇA-FEIRA, 11 DE DEZE",BRO DE 2009

Manobra"
o presidente da Câmara,

Jean Leutprecht (PC do B),
deve convocar para as 11 ho
ras de hoje sessão extraordi

nária para votação da nova Lei

Orgânica do Município. A ten

dência é que a base governis
ta. volte a pedir vistas. Como
cada vereador só pode pedir
a retirada urna única vez, a

tarefa deve ficar com o líder
de governo Adernar Possamai
'(DEM), que participou dos tra
balhos de revisão.

Manobra2
E, por esse motivo, criticado

pela presidente da comissão,
NatáliaPetry (PSB). "Nos causa

espanto, porque Possamai par
ticipou das' 25 reuniões. Não
existiu nenhum momento, está
na ata, em que ele se contra

pôs. Inclusive ele aprovou o re-
.

latório final, e foi em defesa da

exigência de escolaridade para
os comissionados", declarou a

vereadora, informando que as

emendas tiveram participação
da sociedade e dos conselhos.

De novo
Prefeita Cecília Konell

(DEM) mandou para a Câmara

em regime de urgência projeto
que autoriza-a Fundação Mu

nicipal de Esportes a celebrar
convênio com a Associação
Amigos do Esporte Amador.
Desta vez, o repasse é de R$
200 mil, em parcela única, to
talizando assim R$ 380 mil no

ano de 2009. Em maio, os vere
adores autorizaram repasse de

R$ 180 mil, para a mesma fina
lidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Hoje fiquei sem filho. Lá se

foi ele, alegre e saltitante, pas
sar aquela temporada de dois,
quase três meses, com a tia A

primeira semana serve para eu
relaxar, livre das obrigações de
mãe. As outras semanas são só

.

parasentir saudade.

VARIEDADES---------

UniversoTPM
Por Elijane Jung

EU SOU: Elétrica (rs)! Tenho muita energia'
para o trabalho, para minha família e

amigos. Sou alto astral! Creio em Deus, e
com base em seu ensinamento, conduzo
minha postura e minhas atitudes.
AMO:Minha Família NÃO SUPORTO:
Falsidade! NÃOVIVO SEM: Dormir bem!

. PRODUÇÃO PERFEITA: Ieans, camiseta
e tênis. MEU TRABALHO: Sou feliz por
ter escolhido esta profissão influenciada.
pela experiência de vida de meus pais,

.

Esmeraldo e Olga, que foram professores,
pois ser educador e atuarna educação é a

possibilidade de vislumbrar uma sociedade
melhor. MINHA FAMÍLIA: Exemplo de

perseverança, honestidade e alegria.
MINHATRILHA SONORA: " ... tem que ser

você, sem por que, sem pra que, tem.que
ser você, .sem ser necessário entender".
CHOREI COM: Filmes, músicas, perdas ...

Pés reveladores
Um dos mais. renomados .psicólogos
ingleses dá a dica aos homens: quer saber
se a mulher está a fim? Esqueça o sorriso,
o olhar e coisa e tal. O segredo está nos

pés. Por exemplo, se durante a conversa

a mulher afastar os pés um do outro ela
realmente está a fim. Mas se ela ficar de

pernas cruzadas, melhor não tentar nada..
O psicólogo ainda dá alguns conselhos

para os homens que são pegos olharido

para os pés da mulher. Segundo ele, uma
saída é dizer que achou o sapato dela lindo.

Não sei, não. Isso
pareceria estranho.

, Vai que o rapaz
realmente se encante

com o sapato...

universotpm@ocorreiodopovo.com.br

-BISCOITO DA SORTE
Ser paciente requer exercícios diários.

DIVÃ COM

CLÁUDIA ROBERTACHIODINI

Deus fez a gente perfei
tinha não é? A gente não
nasceu gorda (no máximo,
fofinha), nem com celuli
te ou

\
estria. A gente tinha

dentes branquinhos, bran
quinhos! E cabelos sedosos!
O bumbum era durinho e

gostoso de apertar (mamãe
dizia que dava vontade de
morder). Realmente Deus é
bondoso com todo mundo.
Mas aí a gente vai crescen
do e conhece a Coca Cola, o
MacDonalds, a batata frita,

.

.

o café, o cabelo quebradi
ço e um bumbum que não

sabe que o seu lugar exato é logo ali, ligeiramente abaixo do cóccix,
sem ficar caindo umpouquinho a cada ano

sou chorona. SORRI COM: Nascimento
dos meus filhos! AMAR É: Sentimento
incondicional de entrega, partilha,
doação. AMIGOS SÃO: São difíceis de ser
encontrados. Os verdadeiros são parceiros
nas alegrias e também nos momentos
difíceis. MANDARIAPARAO INFERNO:
Não desejo isso para ninguém. MANDARIA
PARAO CÉU: Aquele que desejar. UMDIA
EUVOU: Fazer aula de canto e retomar às
aulas de violão. PAR PERFEITO: Everton
RECOMENDO: O meninodo pijama listrado
(é ótimo!); O sorriso de Monalisa; Ilha do
Mel (PR); Penne com frutos do mar. POÇÃO
MÁGICA: "Concede-me, Senhor, a serenidade
necessária para aceitaras coisas que não

posso modificar, coragem paramodificar as

que eu posso e sabedoria para distinguir uma
das outras." NOTA: Cláudia é Secretária de

Educação doMunicípio de Guararnirim.

Gênias e lindas?
Dia desses debatemos entre amigos uma observa
ção de um colega sobre osmaiores gênios dahistória
serem todos feios como um raio. A discussão girou
em torno da relação beleza x inteligência, únde;al-'
guns defendiam que os bonitos não eram inteligen
tes e vice e versa. Um amigo sensato defendeu sua

opinião, dizendo que todo ser humano quer mos
trar competência. Sofrem os bonitos que precisam
provar ser muito mais que apenas beleza e sofrem
os feios que precisam "pedalar" para mostrar inte

ligência. No fim das contas, pensei, pensei, e não

consegui -decidir o que é melhor. Ser linda e pouco
esperta, ou ser uma gênia em fomia de dragão.

Tão cúti cúti!

• Duas curiosidades: hoje
é o Dia do Tango em Buenos

Aires, uma dança que eu acho
incrível. E é também (não ofi

.cíalmente) o Dia do Controle
de Peso;Agente se vê alinaver
dureira' ok?

• Música do Netiriho (Who?),
Fim de Semana: Íl

•••Na sexta à
noite na biríta da esquina, lá
passa aVida, passa as pernas da
menina .. E namoleza da con

versa, não se sabe onde come

çanem onde terminaMas não
tem nada não, só está come
çando o fimde semana, o meu

,.,
_.

descanso e acurtição...
"

-------- ----
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REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

PEUGEOT 207 HB XR

IA L FLEX

CAEP - Central de Atendimento Especlallzadc Peugeoc: 0800 703 2424 - www.peugeo.c.com.br ._ Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL

Strasbourg Jaraguã do Sul- (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - (47) 3331-450'0
Itajaí - (47) 3344-7000

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

gBANCO PEUGEOT

Imagens somente para fins ilustrativos; Feirão de Fébrká Strasbourg - Campanha Strasbourg linha 307 sem repasse do IPI e taxa 0% (Zero por cento) de juros com entrada de 50% do valor do veículo e saldo em 24 vezes sem juros + TAC + IOF - (om Primeira Parcela
para pagamento-depois do (arnaval. linha 107 (Toda família) - Entrada rnintma.de RS 4.990,00 + pagamento em até 60 meses + primeira parcela para depois. do Carnaval. Maiores informações na sua Concessionária Strasbourg. Peugeot207 X�UNE l.4l Flex, 03 portas,
break light, aquecimento lntemo, aros de roda de aço 1�", desembaçador e limpador do vidro trezeíro com temporizador, preparação para som, antena no teto, protetor de cárter, péra-ohoques na cor do veículo, ano/modelo 09110, pintura sólida. Preço público
promocional sugerido para venda à vista a partir de RS 28.100,00, com frete in�Q.para o modelo 03 portas. Peugeot 307 Presente 1.6l 16V Hex de 113cv, Freios ABS, Air bag duplo, Ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sótlda, 5 portas,
ano/modelo 09/10, preço público promocional sugerido para venda à vista a partir de RS 49.900,00, com frete incluso. Peugeot 207 HB XR l.4l Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10, Ar condicionado, direção hidráulica, vidros e trava elétricas, preço público
promocional sugerido para venda à vista a partir de R� 34.900,00, com frete incluso. Peugeot 207 Passion XR l.4l Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10, Ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétrlcas. Preço público promocional sugerido para
venda à vista a partir de RS 37.790,00 , com frete incluso. Emplacamento total grá�tis, exceto faturamento direto de fábrica. Estoque das Concessionárias Strasbourg.: Peugeot 2071.4l Hex X�l.jne , 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 09110 - 1 unidades. Peugeot 307
Presence 1.6l16V Flex de 11lcv, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 01 unidade, Peugeot 207 HB XR 1.4l Hex, pintura sólida, ano/modelo 09110 - 01 unidades. Peugeot 207 Passion XR 1.�� Flex, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 06 unidades. Prazo de .

vigência da promoção: de 09/12/09 a 15/12/09, cuenquantc durarem os estoques. �romoção válida pata as Concessionárias Peugeot participantes e não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de
Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br ....I De' Segunda a Sexta das 8h às 19h Somente Sábado até as 1 7h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZERII
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESéRlTOR

Perto do fim?
Estou há urna semana na ilha' de

Borneu. Considerada a terceira maior
ilha do planeta. Urna parte dela per
tence à Indonésia e a outra parte, de
onde escrevo, pertence à Malásia. Se
melhanças com a Amazônia não tem

corno deixar de fazer: calor, umidade
e cidades inchadas com favelas cer

cadas por densas florestas e rios bar
rentos. E o povo parecendo sempre a

passos lentos. Se ficarem parados logo
dormem. Seja sentados, escorados em

alguma parede,<,algum vaso, alguma
árvore ou jogados sobre urna mesa. É
incrível corno são sonolentos, de tão
sonolentos logo encontro alguém que
dorme de pé. Assim que cheguei, se

gui rio acima num barco. Barco, esse
também nada diferente daqueles da
Amazônia. O rio para esse povo vira
estrada: o acesso aos seus vilarejos.
Também o único meio de comunica-

ção com mundo exterior.
-

Logo meu maior espanto. Quanta
madeira, quanta madeireira, quantas
toras sendo puxadas pelo rio até o

beneficiamento. E ainda, quanta ma

deira cortada, deixada na beira do'rio,
esperando por transporte. Nunca vi
nada igual. Quando o rio que navego
cruza com um outro que se estende ao

mar; vejo um porto com contêineres

para a madeira beneficiada: Chega a

lembrar um desses "pátios" que ve

mos na beira da estrada, próximo a

São Francisco do Sul ou Itajaí. A Ma-
. lásia é o maior exportador de madei
ra serrada do mundo. Estima-se que
nos últimos quinze anos se extraiu
mais madeira em Borneu, do que no

Brasil e na África juntos. O montan
te financeiro que rende ao país, por
ano, com a madeira, passa dos dois
bilhões de dólares.

'

Do rio o que se vê são áreas a per
der no horizonte, desmatadas sein

qualquer plantação ou criação. Não
há nenhum manejo com essas terras

devastadas deixadas com troncos que
brados e capoeira que os cercam.

Se há extração de madeira é por
que existe mercado. E por muitas ve

zes esse mercados são aqueles países
que persistem dizer a países' corno o

Brasil que devem conter mais as suas

leis sobre o desmatamento. Creio que
.

a maior medida contendo os desma
tamentos, primeiro deve vir da cons�
ciência do consumidor final. Aquele
que admira amobília de sua casa com

posta com madeira nobre. Veja a his
tória do traficante. Se existe traficante
de drogas é porque existe o viciado.

VARIEDADES---------

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithoupt 1
• Luo Novo (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - todos os dios)

• CineMuellef3
• Ativid

..

qde Paranormal (Leg) (14h, 16h.f. 18h
- todos

os dios)'\20h,'22h - seK, s06, dQm, seg,. er, quo)
• Avotar (leg) 121 h c.. qui)

• Cine Breithaupt 2
• Atividade Paranormal (Leg)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Breithaupt 3
• 2012 (Leg) (15h, 18h ., todos os dias)
(21 h - sex, sob, dom, seg, ter, quo)
• Avatar (Leg) (21 h - qui)-----

• Cine Cidade 1
• Planeta 51 (Oub)
(14h, 15h45, 17h30-todos os dias)
• Novidades no Amor(Leg)
(19h15, 21 h15 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• 2012 (Leg) (15h, 18h - todos os dias)
(21 h � sex, sob, dom, seg, ter, quo)
• Avatgr (Oub) (21 h - qui)

• Cine Mueller 1
• Lua Nova (Leg)
(14h20,- sex, sob, dom, seg, ter, quo)
(16h50, 19h20, 21 h45 - todos os dias)
• Avotor (Oub) (13h50 - qui)

• Cine Mueller 2
� 2012 (Leg) (15h, 18h20, 21 h20 - todos os dias)

LIVRO

Como se virar
com 4 famílias

Os pais dele são divorciados. Os dela
também. Todos eles se casaram de novo.

E como quatro famílias são demais para
qualquer um, Brad e Kate sempre viajam
nas férias. Só que desta vez, eles serão

obrigados a encarar as tradicionais reu

niões de fim de ano.

o mundo

pós-aniversaria

.

Vince
Vaughn

Reese
Witherspoon

Vivendo,entre duas
hlstérlnsde amor

o amor acontece

quando menos

�e espera.

lionel Shriver propõe um olhar cora
joso sobre as implicações de um dilema:
quem amar. A autora nos envol,ve em uma

história sobre infidelidade, expondo com

muita franqueza os dilemas entre a sequ-
\

rança e a paixão, que podem determinar
o fim ou o começo de um casamento. A
partir de um único beijo, explora as moti

vações mais íntimas de uma escolha.
PIaIJ'rte •

HOME VIDEO

NOVELAS

CAMA DE GATO
Pedro chego com os amigos em coso e eles deci
dem tentar pegar os gabaritos da provo durante
o recreio. Eurídice oconselho Sofia o ir. otrás do

pai para tentor reconquistá-lo. Tarcísio confes
sa para Rose seu medo dé perder o audiçõo.
Débora entro .no escola e Alcino vê os homens
que estõo seguindo a filha entrarem em um car

ro. Igor encontra os gabaritos. Alcino alcanço
O· corro dos homens que estavom perseguindo
Oé.bora e os reconhece. Ferdinando mostro pqru
Rose o cópia do OVO de segurança que fizeram.

CARAS E BOCAS -

Judith exige que Frederico divido com elo o

presidência da empresa. Judith convida Frede·
rico para ser seu padrinho de casamento. lsauc
comunica o Tatiana que sua operaçõo foi um

sucesso. Benjamin deixa transparecer que uin
da se interessa por Tationa. Inticne recebe alto.

Edgar coloca seguranças disfarçados no casa

mento poro prenderem Pelópidas caso ele tente'
atropalhor o cerimônia. Josefa reçebe Cléo na

pensõo e diz o ela que Epitácio é seu poi. Pe·

lépldus tenta impedir o casamento de Judith.

. VIVER A VIDA
Gorcia obre um champanhe e Oora diz que nõo
está podendn beber, deixando-o preocupado.
Ingrid pede para Miguel convencer Jorge a se

afastar de lucícno e o médico se irrita com os

comentários do mõe. Felipe fala para Bruno
que ele nõo vai conseguir conquistar Heleno.

Ingrid tento convencer Jorge a nõo se casar com

lucia no. Luciano tem alta do hospital. Moretti,
Miguel e Tereza acompanham Luciano na cm

bulâncio. Bruno, Raquel, Felipe e Renata se

preparam paro soltar do Pedra da Gáveo.

PODER PARAlElO
Oog tento ocalmá-Io, mas é em võo. Bruno diz
a Rudi que vai entregar a provo do. crime e que
ele pode convencer o viúvo o entregar o esses

sino para polícia. Miro, a falso cartomante,
pergunta o TmlY se Fernanda nõo vai mais 00

esconderijo. Tony sente ciúmes quando Lígia lhe
conta que foi com Téo até n casa dele para se

certificar de que ele iria licor bem. Lígia fala

poro Tony que percebe que ele está sofrendo.
Ele confirma. Lailo solta Paulo e o obrigo o li·

gar para Tony e dizer que localizou Khalid. Luísa
fica aliviada ao ver o pai.

BElA A fEIA
Ouando Samanthe questiona o que a filha foi
fazer no Gamboa, Luddy diz estar arrependido
de ter maltratado o irmão e que quer viver
bem com ele. Regina e Luzia ficam chocodas
ao verem Camilo e Nati chegando em cosa. As
duas contam a h.istório e Regina defende Max,
já que ele pode estar aborrecido por a briga ter
acontecido em seu local de trabalho. Max reve

Ig a Jacinto que nõo sabe se vai perdoar Nati.
Enquanto os dois nrtumnm o bagunço do bor,
Jacinto tento aliviar a culpa de �ati e diz que
Luddy e Juliona provocaram o briga.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
das emissoras).
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Theo 8ecker deve Carl�s Alborghetti
descansar imagem morre de câncer

.
/

'

Theo Becker, o polêmico participante ,Morreu na tarde de quarta-feira, o .

da primeira edição de "A Fazenda", apresentador de televisão e ex-

deve voltar á tela da Record no próximo deputado luiz Carlos Alborghetti. Aos
ano. De acordo com declarações do 64 anos, Alborghetti sofria de câncer
ator à revista "O Fúxico", a emissora de pulmão. Ele ficou famoso pelo
terín aconselhado Theo a "descansar a programa "Cadeia Nacional", na rede

imagem". Ele disse que está se resêr- CNr, em que apresentava matérias
vando para voltar a fazer novelas no ano criminalistas e, sem medir palavras,
que :vem, mas ainda não sabe em qual pedia a prisâo dos responsáveis. O

produção estará, e muito menos qual velório aconteceu na Assembleia
será seu personagem. legislativa do Paraná.

SUDOKU
1 8 4

6 '2 9 3 1 5

4 5 9

5",;, 3 8
"

4 f 6 5 ;3
$ 2 5 4-

9 4 6

,i{il!;'4 ?� 5 16 8 2!\

3 2 4

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte__O objetivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

. repetir números em codo linho e codo coluno. Tombém
nõo se pode repetir números em codo quodrodo de 3x3.

SOLUÇÃO

Fernanda Torres se,
separa d�marido
De acordo com o jornal "Extra", a atriz

.

Fernanda Torres e o diretor Andrucha

Waddington 'teriam cclocndo um

ponto final no casamento de onze

anos, após seguidas turbulências na

relação. A matéria conta que o último
desentendimento do casal aconte-
ceu enquanto Andrucha estava na

Espanha a trabalho, e teve que voltar
às pressas ao país para tentar salvar
seu casamento.

I.E '

ssa e a

pequena Cher,
da família

Walz. O clic é
das mamães
Scheila e

Juliana.

I

PREVISÃO DO TEMPO F,onte: Cirom/Epagri

Previsão de frente fria. Chuva moderada
a forte em alguns momentos, com

. ventos fortes durante a madrugada.
�. Fases da lua

CHEIA MINGUANTE

.

O 2/12 � 9/12

tt Jaraguá do Sul e Região

NOVA NASCENTE

16/12 � 24112

HOJE SÁBADO
MíN: 21°C ' MíN: 21°C
MÁX: 23°C MÁX: 27°C
Chuvoso Chuvoso

DOMINGO

MíN: 19°C
MÁX: 24°C
Chuvoso

.

,

/. '

-

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Hoje, seu bem
estar estará asso

ciado às pessoas
_ que você gosta. Terá -sucesso em

viagens a trabalho e chances de
fazer parcerias. No vida afetiva,
aproveite o alto-astral. Ajo com

segurança, mesmo que não
domine certos procedimentos.

ÁRIES
(20/3 o 20/4)
Conhecimento e

entusiasmo podem
ser fundamentais

00 seu progresso. Uma atmos
fera romântica vai favorecer o
vida o dois. Procure ser especial .

poro alguém, essa atitude pode
restabelecer o equilíbrio em

seus relacionamentos.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/06)
Suo expressão
verbal estará mais
colorido, criativo e

bem-humorado, de,modo 'que o

suo interatividade com o meio
ambiente será mais fácil. O amor

vai deixá-lo nos nuvens. Procure
comemorar algo especial em suo

vida e contagie o todos.

L-". LEÃO

�.:> (22/7 a 22/8)
.: ') O dia será bastante

..-;) � dinãmico e você

poderá se mostrar
mais competitivo do que nunca.

No amor, uma atmosfera român
tico vai prevalecer. Pense em

mudar algumas de suas atitudes
e não espere que os outros ma

nifestem o que querem de você.

.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Dia ideal poro quem
trabalha em caso.

Hoje, você deve

procurar a raiz dos problemas
em vez de téntar soluções su

perficiáis'. Aproveite o chance de

aperfeiçoar o convivência com

quem amo. Alguns gostos podem
fugir do seu controle.

r' '"
CÂNCER

�.� (21/6 � 21/7)
'-';"_'.;;, Bom dia poro
: ; ganhar dinheiró por

conto próprio e o

astral também revelo um forte

impulso poro comprar coisas

poro o lar e a família. No amor,
sexualidade bastante expressiva
e criativo. Poderá aprender
muito em pouco tempo.

-,

l1f
VIRGEM'
(23/8 o 22/9)
Há chances de

ganhar dinheiro
com atividades

que garantam o seu anonimato.

-Serviços de assessoria ou que
exijam discrição se mostrarão pro
missores. No amor, saberá como

agradar quem amo. Momento
ideal para cultivar o tolerãncia.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Quem trabalho com

pesquiso, investiga-.
ção ou esoterismo
não pode se queixar

do sorte. Sigo suo intuição e

poderá ter ganhos inesperados. Os
_ seus horizontes estão se abrindo,
tome atitudes ria direção do que
foz mais sentido para você.

SEGUNDA

MíN: 17°C �
MÁX:26°C �
Sol com núvens

SAGITÁRIO

(r
.� (22/11021/12)

Pode ter muitos

alegrias 00 fazer
contato com pes-

soas que estão distantes.kdois,
seus sonhos e fantasias poderão
ser compartilhados. Trocas são
sempre fundamentais, por isso
procure mais ouvir do que folar
e será mais prestigiado.

,

J CAPRICÓRNIO
,.,(. (22/12 o 20/1)

O trabalho e os

suas ambições
poderão ficor em primeiro plano. O
seu progresso material, porém, há
de favorecer o vida sentimental.

Fique atento ao seu sexto sentido
e às manifestações dos próprios
sentimentos e aprenderá muito.

o CORREIO DO POVO mSEXTMEIRA. 11 DE DEZEMBRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

11/12
Ana C. D. Correia
Anderson R. da Silva
Andréia Noernberg
Andressa T. Chalinski
Claudionor ballmann
Clovis Fritzen
Donato Schwartz
Elisiana Dama
'Eliz F. Riegel
Ellen Rodrigues Eger
Ieda D. Giovanella

Ingelore K: Dalcastagne
Jairo J. Flores
Jean Fuck

Jonly M. Demarchi
Julio Dalcastagne
Karine Zandonatto

Lois M. Dalri
Maiara R. Lise
Marcelo Manfrini
Natalina F. Odelli
Paulo R. Sporrer
Renilda Funka
Rosimere Hindlmayer
Silvana L. Reckowsky
Vinicius"Schane

DIVIRTA-SE

Festa de Arromba
Desconfiado de que a sua festa estava
cheia de penetras, a certa altura da
noite o anfitrião sobe numa cadeira e

grita:
- Quem é convidado da noiva, por
favor, para o lado direito!
Metade dos convidados se alojam do
lado direito do sujeito.
- Agora, quem é convidado do noivo,
por favor, fiquem ao meu lado esquerdo!
Várias pessoas se juntaram deledo
esquerdo do sujeito.
- E agora, por favor, vocês tratem
de cair fora! Isso aqui é uma festa de
aniversário!

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Some forças
com pessoas
que possuam os

mesmos objetivos seus. Alguém
de prestígio pode lhe dor apoio.
Uma novo paixão pode deixá-lo
foro de órbita. Júpiter, em seu

signo, sinalizo proteção e indico

que você pode se arriscar.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Mostre boa von-
�..., tade no trabalho.

Sua relação com
pessoas influentes recebe boas

energias, mas é melhor ser
discreto. A Lua vai ajudá-lo o Ii-

, berar suas fantasias sexuais. Se
você quiser cativar uma pessoa,
faço-o sentir-se valorizado.
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Lula prevê 1,3 milhão de novas vagas
Presidente também se anima com as perspectivaspara o próximo ano

Mostrando otimismo, o pre
sidente Luis Inácio Lula da Silva
fez previsões de que 2009 fecha
rá com 1,3 milhão de vagas de
emprego criadas. Em discurso
durante a última reunião do ano

do CDES (Conselho de Desen
volvimento Econômico e Social),
na quarta-feira, Lula se mostrou
entusiasmado com os indicado
res do Brasil e corri as perspec
tivas para a economia em 2010.
Ao mesmo tempo, recomendou

que, no governo, fosse contida
a euforia com a recuperação no

pós-crise. Uma projeção já havia
sido feita pelo ministro Carlos

Lupi (doMinistério do Trabalho),
sendo considerada extremamen

te otimista - previsão essa supe
rada em 200 mil vagas pela feita
por Lula para este ano. Isso por
que dezembro é, tradicionalmen
te, um período de elevado índice
de demissões - cerca de 300 mil
a cada ano,

. Segundo as expectativas do
ministro, as dispensas de tra

balhadores em dezembro deste
ano devem ficar em torno de 200
mil, abaixo, portanto, da média
histórica. Considerando-se que
entre janeiro eoutubro foi gerado
1,163 milhão de vagas no merca
do. de trabalho, será necessário

que o saldo de contratações em

novembro seja positivo em 337

mil pata que a previsão de Lula
se confirme.

EDI'Il\L DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram-apresentados nesta ser-

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

REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do M(U1ldpio e Comarca de J;,:uâgua do Sul

Margot Adelia·Grubba Lehniann,
Tilbemi l;l' Of!J.:iala Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca na 1589,
Telefone, (47) 3273·2390 H. de-Pune. 09,00h as lS,OOh

Protocolo: 130806 Sacado: ADRlANAMlCHELEMEDEfROS CPF: 037.567.099-81
Cedente: ARY ELIAS FERREIRA CPF: 317.082.189·04
Número do Título: 300489-9 Espécie: Cheque
Apresentante: ARY EUAS FERREIRA DataVencimento: 08/08/2001 Valor: 5.50,00
liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 23,04, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

.

Protocolo: 130894 Sacado: ASM EQUlPAMENTOS - TECNOLOGIA [lA INFO
CNP): 08.773.61'3/000
Cedente: INTERSMARr COMERCIO !MP EXP DE EQUIPAMENTOS EL
CNP): 05.996.801/000
NÜJ1)ero do Título: NGO 1402892 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 27/11/2009 Valor: 1.610,06
liquidação após a intimação: R$ 10,00. Condução: R$ 8,96, Diligência: R$·20,00, Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 130468 Sacado: AUREliO CARN'Emo LOBO' CPF: 847.628.029-72
Cedente: MARMORARIA SILVEIRA LTDA ME CNP): 07.932.648/000
Número do Título: NFF 144003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 16/ I 1/2009 Valor: 1.000,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 130580 Sacado: CARLOS COELHO CPF: 866.647.949-34
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LTO
Número do Título: 25936 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO·UNlAO DEBANCOS BRASILEIROS SA. Data Vencimento:
22/1lI2009 Valor: 276,50 liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$I8.82,
Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

.

Protocolo: 130813 Sacado: CONDOMlNlO RESIDENCIAL HlBISCUS
CNP): 09.617.248/000
Cedente: ZIMMERMANN E DANIELDECORACOES LTOA CNfJ: 08.666.1721000
Número do Título: 191120091 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 24/11/2009
Valor: 742,00 Liquidação após a Ultimação: R$IO,OO, Condução: R$18,82, Diligência: R$
20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130414 Sacado: DISTRIBUlDORAE COMERCIO DEAL
CNP): 01.075.727/000

.

Cedente: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A CNP): 31.895.683/000 .

Número do Título: 1094582/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação
Apresentànte: BRADESCO DataVencimento: 22/11/2009 Valor: 746,59
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$ 10,00

.

Protocolo: 130843 Sacado: DIVISORIAS LAMBLITEX COM.E REPRES.LTDA
CNP): 95.835.286/000
Cedente: ANDALUZ COM E SERVDE PROD DE ACESSIBIlI CNP): 05.598.129/000
Número do Título: 004264/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 26111/2009 Valof:2.040;00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 130524 Sacado: FERNANDES SCHNAIDER CPF: 290.894.179·15
Cedente: AYMbRE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.

.

CNP): 07:707.650/000
Número doTítulo: 20013162�0 Espécie: CONTRATO DE FINANC.
Apresentante: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTrMENTO S.Data Venci
menta: 16/04/20.09 Valor: 18.359,10 liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução:'
R$16,00, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130547 Sacado: GAMA FLEXOGRAFIA LTDAME CNP): 10.348.807/000
Cedente: PSI TECNOLOGIALTDA' CNP): 45.795.796/000
Número do Titulo: 0000122221 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação

. Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 25/11/2009 Valor: 409,27
liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO
------------------------------------------------------------------_:_------------------------_._----_:-

Protocolo: 130525' Sacado: HIlARIO SEIDEL CPF: 637.109.949-34-
Cedente:ABS EMPREENDIMENTOMERCANTlLLTOA CNP): 01.209.784/000 _

Número do Título: 556335.(24/36Espécie: Letra de Câmbio

Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL lIDA Data Vencimento:
26/11/2009 Valor: 199,81 Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 61,06,
Diligência: R$ 30,70, Edital: R$� 10,00

Protocolo: 130528 Sacado: )OAO BATISTAVIEIRA CPF: 218.238.809-59
Cedente: LEONARDO BERLANDA CPF: 006.865.479-00
Número do Título: SN Espécie: CONTRATO
Apresentante: LEONARDO BERLANDA DataVencimento: 10/10/2009 Valor:
252.573,28 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$
20,00, Edital:H$10,00

.

Protocolo: 130719 Sacado: KCELMOTORES E FIOS LTDA CNP): 80.474.307/000
Cedente: DECORE COM DECORACOES INT LIDA CNP): 82.896.028/000
Número doTítulo: 193 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚSA. DataVencimento: 14/11/2009 Valor: 2.100,00
'liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 13,i9, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$10,00

Protocolo: 130959 Sacado: lANCHONETE'O lANCHA0 Il'DA-ME
CNP): 05.108.032/000
Cedente: CCR ETIQUlITAS'LTDAME CNP): 01.294.796/.000
Número doTítulo: 5478 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL-ESTADO DE SANTA CATÀRINA
Tabelionato do Município e Comarca delaraguã do Sul- Margot .

Adelia Grubba Lehmann, Tabeliã eOficialaDesignada - Avenida Marechal
.

Deodoro da Fonseca n» 1589 - Telefone: (47) 3273-2390
Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Apresentante: BANCOITAÚ SA. DataVencimento: 16/1l/2009 Valor: 500,00
Liquidação após a intimação: R$ lQ,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$10,00

Protocolo: 130930 Sacado: MARCELO ROCHA HEREDIA CPF: 405.634.050-15
Cedente:AMCRED FACTORING FOMENTQ MERCANTILLIDA CNP): OI .453.006/000
Número do 'Iftulo: 6343604/5 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 28/11/2009 Valor: 649,62
Liquidação após.a intimação: R$ 10,00, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$ 10,00

Protocolo: 130851 Sacado: MARCOS FERNANDOKUCHERT CPF: 068.522.839-84
Cedente: MIRKUS CONFECCOES LIDAME, CNP!: 05.893.551/000
Número doTítulo: 6265 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANC01TAÚ SA Data Vencimento: 23/11/2009 Valor: 415,00
Liquidação após a Ultimação: R$10,00, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$lO,OO

Protocolo: 130526 Sacado: MARILENE BOI\GES DE LIMA CPF: 022.824.519·29
Cedente: ABS EMPREENDIMENTOMERCANTIL LTDA CNP): 01.209.784/000
Número do Título: 574732Ü9/36Espécie: Letra de Câmbio
Apresentante: ABS EMPREENDrMENTO MERCANTIL LTDA Datá Vencimento:

26/11(2009 Valor: 195,71 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 32,20,
Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 130961 Sacado: OHMSCOMMATERIAIS ELETRJCOS L CNP): 73.340.721/000
Cedente: CROSSFOX COMERCIO C ELIl'DA CNP): 08.573.550/000
Número do Título: 000012804A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO lTAÚ S.A. DataVencimento: 18/1112009 Valor:6B8,17
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$'IO,OO

Protocolo: 130798 Sacado: PRENSADAO BEIRA RJO CNP): 10.934.510/000
Cedente: AGUIA EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Número do Título: 000/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEmOS SA. Data Vencimento:.
25/11/2009 Valor: 238,00 liquidação após a inrimação.Rs 10,00, Condução: R$13,19,.
Diligência: RS 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 130226 Sacado: ROBERTO MARQUARDT CPF: 845.434.349·00
Cedente: A)L CUMATlZACAO LIDA CNP): 04.581.151/000
Número do Título: 28349V6/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 21/11/2009 Valor: 578,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 130535 Sacado: SIDNEY BERRI CPF: 645.438.039-49
Cedente: ORTO & ARTEODONTOLOGIA LIDA CNP): 10.771.692/oào
NÚmero do Título: 001811R Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 10/11/2009 Valor: 120,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$ 10,00

.

Protocolo: 130560 Sacado: SOCATfR.RIB.FRANDEDA LUZ CNP): 04.230.898/000
Cedente: OESA COM E REPRES LTOA CNP): 8(611.931/000
Número do Título: 5295226U Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por.lndícação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/11/2009 Valor: 553,19
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20.00; Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 130979 Sacado: VIEIRA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMOES
CNP� 82.109.026/000
Cedente: GRAFlCA E'EDITORA POSIGRAF S A
Número doTítulo: 757423C-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO Data Vencimento:
30/11/2009 Valor:.292,54 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 13,89,
Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 130982 Sacado: \lIEIRA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMOES
CNP!: 82.109.026/000
Cedente: GRAFICA EEbrrORA POSIGRAF SA
Número doTítulo: 772061A-1 Espécie: Duplicata de venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO
Data Vencimento: 30/11/2009 Valor: 3.995,77 Liquidação após a intimação: R$IO,OO,
Condução: R$ i3,89, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130983 Sacado: VIEIRA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMOES
CNP): 82.109.026/000
Cedente: GRAFICA E EDITORAPOSIGRAF S A
Número do Título: 757302B-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantilpor Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO Data Vencimento:
30/11/2009 Valor: 5.887,11 Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$I3,89,
Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130984 Sacado: VIEIRA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMOES
CNP): 82.109.026/000
Cedente: GRAFlCAE EDITORA POSIGRAF SA
Número doTítulo: 757302C·1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MUlTIPLO Data Vencimento:
30/1112009 Valor: 5.887,12Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$13,89,
Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

MargotAdeliaGrubba Lehmann, Tabeliã eOficiala Designada

HONDURAS CÂMARA DO DF

Zelaya recusa asilo
A resistência do presidente deposto

.

de Honduras, Manuel Zelaya, de sair do
país na condição de asilado político criou
um impasse nas negociações do er-presl
dente com o governo interino. Ele diz que
não buscará asilo em nenhum país. "Eu
quero deixar o país como um convidado
distinto, não um refugiado político como
o govemo interino quer", declarou Zelaya
em entrevista à "Rádio Globo".

323% mais cara
A nova sede da Câmara Distrital do

Distrito Federal teve o custo aumentado
em 323%. Quando o edital foi lançado, em
2001, a previsão era gastar RS 23,6 mi
lhões na obra. No próximo mês de fevereiro
- data da inauguração - o orçamento final
deve chegar a RS 100 milhões, conforme
cálculos da Secretaria de Obras do governo.
O prédio ganhou um heliporto, um auditó
rio, 30 gabinetes e um estacionqmento.

WEGS.A.
.

Companhia Aberta1111:1 n
CNPJ n" 84 429 695/0001-11=.=.:::I NIRE 42.300.012.203

EDITAL DE CONVOCAÇÃO "ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos aos acionistas a comparecer à Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada às 14
horas do dia 28 de dezembro de 2009. 'na sede social da Companhia: na Avenida Prefeito Waldemar

Grubba, 3.300, Jaraquá do Sul, Santa Catarina, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Ex

ame. discussão e aprovação da proposta de incorporação pela Companhia da totalidade das ações or
dmárias e preferenciais emitidas pela TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. ("Trafo"). a exceção
daquelas detidas indiretamente pela própria Companhia ("Incorporação de Ações"), nos termos e con

dições constantes no "Protocolo e Justificação", datado de 09.12.2009, acompanhado dos documentos

pertinentes; 2. Ratificação da nomeação e contratação das. empresas para a elaboração dos laudos de .

avaliação necessários a Incorporação de Ações. das empresas especializadas: (a) Pricewaterhouse
Coopers.Corporate Finance & Recovery Ltda .• inscrita no CNPJ/MF sob O n" 05.487.514/0001-37; e
(b) Ernest & Young Auditores Independentes S/S., inscrita no CNPJ/MF sob o n" 61.366.936/0001�25;

,

3. Exame, discussão e aprovação dos referidos laudos de avaliação e da relação de substituição das

ações de emissão da Trafo por ações de emissão da Companhia; 4. Deliberar sobre o aumento do

capital social da Companhia a ser realizado com as ações incorporadas, nos termos e condições do
"Protocolo e Justificação", com a consequente alteração do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia;
5. Autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários a implantação e

formalização da Incorporação de Ações. Poderão participar das Assembléias, ora convocadas. todos
acionistas da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas

ações ·estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo
serviço de ações escriturais da Companhia, Banco Bradesco SA. consoante dispõe o artigo 126 <la
Lei n." 6.404/76. Os acionistas deverão encaminhar a sede da Companhia. aos cuidados do Sr. Luis
Fernando Moran-de Oliveira, Gerente de Relações com Investidores, os documentos abaixo-relaciona
dos, preferencialmente até as 14hOO do dia 17 de dezembro de 2009: a. Documento de identidade, ou
o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante, conforme o caso: b. Comprov
ante expedido pela instituição escrituradora nos últimos 5 (cinco) dias, ou, relativamente aos acionistas

participantes da custódia fungível de ações nominativas. o extrato contendo a respectiva participação
acionaria, emitido pelo órgão competente. A proposta do Conselho de Administração, bem como o

Protocolo, o laudo e demais documentos aqui mencionados estão à disposição dos acionistas no web

síte da Companhia (www.weg.netiri). Cópia desse material também estará disponivel nos websites da
Comissão de Valores Mobiliarias (www.cvm.gov.br) e da Bolsa de Valores de São Paulo (www.bovespa.
com.br). a partir desta data. Os acionistas que desejarem consultar e examinar os documentos na sede
da Companhia deverão agendar data e horário de visita com o departamento de Relações com Investi
dores (telefones (47) 3276-6973). Jaraquá do Sul (SC). 09 de dezembro de 2009

DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração

§E!:iÇ Informa abertura de processo seletivo
.8 A N TA CATARINA

Área/ Requisito Cidade Inscrições e informações
I

Educação:
,

Nível superior em letras e/ou
Interessados encaminhar

Pedagogia, preferencialmente
com Habilitação em Supervisão

currículo até dia 15/12 às

ou Orientação Pedagógica;
; Jaraguá do Sul

18h, através do site
-

Habilidade com supervisão de. www.sesc-sc.com.br ícone
cursos complementares e'

projetos sociais; Afinidade com
Educação Complementar

Educação de Jovens e Adultos.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site www.sescsc.com.br

EDITAL
Registro de Imóveis da comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul/Se, torna publico pelo presente edital, ESPÓLIO DE ALMA MANFRINI nos termos
de inventariante, o Sr. ALCIDES MANFRINI, CPF n" 154 ..167.129-53, CI n" 300.344-2,
brasileiro, lavrador, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, com CÉLlA.FA
CHINI MANFRINI, CPF n° 947.773.309-15, CI.n" 2/C-374.359, residentes e domiciliados
na Rua 418- Valdir José Manfrini n"190, Bairro São Luiz, nesta cidade, REQUERERAM
com base no art. 213, Inciso li, da Lei ri" 6.015/73, com as modificações introduzidas pela'
Lei n" 10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE AREA do imóvel consistente em um

terreno situado nesta cidade, no fundos da Rua 669-Afonso Benjamin Barbi, transcrito
sob n" 36.946, tis 81. livro n" 3-S, a ser retificado conforme planta ri memorial descritivo
arquivados neste Registro de Imóveis, sendo que, nos terrnos dos §§ 2° e 3° do mencio
nado dispositivo legal, FICA NOTIFICADA A CONFRONTANTE A SEGUIR NOMINADA

para, querenáo, se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias (a contar da presente publi
cação): CONFRONTANTE -ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, CPF n° 258.553.178-38,
e DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO DA SILVA, estabelecidos na RUa1020-Adelina

.

Klein Ehlert n" 150, Bairro Chico de Paula, em Jaraguá do Sul-SC; se for O caso, a ma

nifestaçãO deverá ser feita na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço
deste Registro d_? Imóveis (situado na Avenida Mal. Deodoro da Fonseca n" 1683, centro,

.

na cidade de Jaraguá do Sul-SC, expediente das 09:00.l1s às 12:00hs e das 14:00hs às

18:00hs), advertindo-se desde já quê presurnír-se-à a anuência dos confrontantes que
não apresentarem impugnação no prazo da notificação.
JARAGUÁ DO SUL, 27 DE NOVEMBRO DE 2009.
AOFICIALA.

,
I
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NO CLIMA DE NATAL

Encontre a sua cara-metade
Montamos um guia para você saber qual é o notebook

.

perfeito para o seu perfil
\

Com tantas opções de notebooks no mercado, muitas vezes você pode-se confundir
na hora de escolher a máquina ideal

A' combinação Natal e dólar
estável costuma ser um prato cheio

parà quem quer comprar um note

book. Misturar a -data festiva com

preços m-ais acessíveis é como juntar
a fome com a vontade de comer.

E a mesa está farta no mercado.
Além dos modelos de grandes
empresas, novos lançamentos de
marcas menores também merecem

atenção. E olha que não vamos nem

falar dos ·netbooks. Diante de tantas

opções.' montamos um guia para

ajudar você na hora de escolher um

notebook perfeito para o seu perfil.
Antes de mais nada, é preciso ter

em mente o que você deseja. de um

computador portátil. Caso contrá
rio; vai acabar perdendo dinheiro.

Afinal, não adianta nada gastar
os . tubos numa super-máquina,
quando, na verdade, uma opção
bem mais em conta serviria para as

suas necessidades. Ou ainda,
comprar um notebook baratinho,
mas que não vai oferecer o que você

procura. Eritão, aproveite e boas

compras!

. J FIQUE POR DENTRO

\t
t Tamanho

Tamanho não é documento entre os notebooks. Máquinas maiores não são, necessari
amente; melhores e mais potentes. Isso depende dos recursos de cada uma delas. Se
você quer um note para substituir o seu, PC, uma boa pedida são os modelos maiores,
de 16 polegadas para cima. Esse tipo de máquina é o ideal também para quem quer
assistir a OVOs, por exemplo. Por outro lado, se você pretende carregar o note para
todos os lados, estes não são os mais indicados. Os menores são bem mais práticos e

cabem tranquilo numa mochila. Mas se você é daquelas pessoas que têm dificuldades

para digitar, vai sofrer com as teclas pequeninas. Portanto, os menores não são os mais

indicados para quem pretende trabalhar longas horas na máquina.
.

Bateria
Neste caso, tamanho é, sim, documento. Existem notes com baterias de 6 e 12 células.
A maior dura mais e são melhores para quem vai levar o computador pata viagens de
avião ou sala de aula, por exemplo. Se for para ficar em casa, com uma tomada sempre
por perto, uma bateria de 9 células atende bem.

.

Processador
"O processador está ligado ao preço, o desempenho e a economia de energia de um

notebook", explica o técnico em informática Leandro Oliveira. Os processadores mais

fracos e baratos são suficientes para quem for usar o computador apenas para inter-
/

net, ver e editar documentos e ouvir música. Nestes casos, porém, os vídeos podem
não rodar direito. Se você curte games, aí, o buraco é mais embaixo. Você terá que
investir num bom processador, em memória e, de preferência, numa máquina com tela

grande.

Memória
Se você for-usar apenas internet e texto, não precisa se preocupar com tanto espaço em
disco. Mas se você quer quardar músicas e fotos, seu HD precisa ser grande: Outra
opção é comprar um HO externo para seus arquivos. Eles guardam até 1 tera de
memória e são indicados também para você fazer um backup de seus dados.

Funcionalidades
O bluetocith é uma funcionalidade que pode ser muito útil. "Ê uma boa opção para
quem tem plano de internet no celular. Com ele, você pode trocar dados com o seu

note sem precisar conectar nenhum fio", diz Leandro.

=.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IDINFO EXTRA
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Um celular feito sob medida
ZTE lança aparelho voltado para idosos, mais fácil de usar e com botão de emergência

Para um jovem que
ainda não completou 20
anos, a vida sem celular
e outros apetrechos
eletrônicos parece
impensável. Ele cresceu
cercado dessas novas

tecnologias e sabe usá
las como quem escova

os dentes. Mas para o

pessoal da terceira
idade, esses produtos
são grandes novidades.
Celulares de última
geração trazem milha
res de funções e podem
se transformar num

bichos de sete cabeças.
Foi pensando nisso

que a ZTE ·Iançou um

telefone móvel voltado
para as necessidades
dos idosos: 05302.

O gadget tem
características práticas,
para quem não está tão
interessado em múlti
plas funções, como

webcam, acesso à
internet e bluetooth,
por exemplo.

O grande barato do
novo aparelho é

justamente o oposto: a

simplicidade. O 5302

possui teclas de ligação
rápidas para familiares
ou amigos mais próxi
mos.

Outro detalhe que

pode fazer toda a

diferença para uma

pessoa de idade que
mora sozinha, por
exemplo, é o botão
SOS, localizado na

parte detrás. Em caso

de emergência, o
. usuário pressiona a

- tecla durante três

segundos e o aparelho
liga automaticamente
para até quatro núme
ros pré-definidos .. As
chamadas são feitas
uma por uma, até que
alguém atenda.
Também são enviadas
mensagens de texto

para os quatro números.

Pensando no pessoal
que já não está enxer

gando ou ouvindo tão

bem, o celular tem o

teclado maior do que o
tamanho padrão e uma

potência de volume
mais alta que o comum.

O 5302 também vem

com uma lanterna,
acesso à rádio e bateria
com duração de até 10
dias em stand by.

De acordo com a

ZTE, o celular vai estar'

disponível nas lojas a

partir do primeiro
trimestre do ano que
vem, por um preço
sugerido de R$ 299.

Irilagens de divulgação

o S302 possui teclas maiores para facilitar as
ligações. Na foto à direita, o botão vermelho de SOS

Natal de Ofertas
1+11X

R$ 329,002
Core2DuQ 2.•26HZ .. . •

4GB deMemória Ou 3.199,00 A vista
H0320GB

Notebook SonyVaio
VPCCW14FXJR

GravadordeOVO
Tela 14.1"

Placa de Vídeo Nvídia GT2.20M
512MB dedicada

NotebookHP DV4-
2040US

Turián lU 2.1·.
4GB deMemória

H0320GB
Gravadorde OVO

Tela 14,1"
Rede sem Fio

Netbook ASUS 1005HA-VU 1X

1+11X

R$145,002
Ou 1.299,00 A vista

Aton 1.6GHZ
1GB Memória
HD1606B

Tela 10" lCD-LEO
Rede sem Fio

Feliz Natal e um

Próspero Ano·Novo!
1+.11X

R$299,002
Ou 2.699,00 A vista

....

'OfertasVálidasati 23/t2l2009 _Enquanto dural'llm os; atoquesl
..• FlnandamlllltoABNcorn -Cheque sujeito a aprovação 41/1 cnldito

'li
1+11X

. R$ 19,9.992

NotebookACER 5517-5700

Athlon 1.6GHZ
3GB de Memória

H0250GB'
Gravador de OVO

OU. 1.8QO 00 Avis.ta Rede sem Fios
,f Tela 15,6'"

.JoinviUe

Rua Blurnenau, 735
Arruirica

�

47-3455-0220

Teclado Numérico

.Jaraguâ do Sul

Rua Reinoldo Rau, 67
Centro

47 3273-6859
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o PETRÓLEO E O BRIC
Hoje é difícil imaginar um país desenvolvido que não seja grande eonsumldor de combustíveis fósseis, especialmente
petróleo. Ser auto-suficiente é um sonho. Entre os países que formam o BRIC, o Chino importo mais do metade de seu

consumo e o índio importo praticamente tudo. A Rússia, por suo vez, é um forte exportador. consumindo cerco de um terço
de suo pro·dução. Neste cenário, o Brasil, que já produz o que consome e tem o perspectivo do produção do pré-s�1, fico
numa situação muito confortável. Resto saber apenas, se. vamos exportar petróleo em bruto ou se vamos vender denvodos
direto ou, de preferência, indiretamente através de produtos industrializados.

DÉCIO RECEBE PRÊMIO
O presidente do Conselho de Administração do Weg,

. Décio do Silvo, conquistou o prêmio "Profissional
Destaque do Indústria de Petróleo e Gás de 2009""
categoria Excelência em Bens de Capital. Organizado
pelo Instituto Brasileiro de Petróleo (lBP) em conjun
to com o Society of Petroleum Engineers (SPE) e Or
ganização Nacional do Indústria de Petróleo (ONIP),
o premiação tem como objetivo reconhecer os profis-

. sionois que mais se destocorom nos atividades do se
tor 00 longo do ano. "Essa premiação é resultado de
todos os ações, planejamentos e investimentos que o

Weg tem feito no segmento de Petróleo e Gás"; disse
Décio 00 receber o prêmio no noite de terço-feiro..

-

WEG ETRAFO
AWeg deve oficializar no fim de dezembro o incorpo-.

.

roçãó - já aprovado - dos ações do empresa gaúcho
Trofo. O negócio é de RS 76,16 milhões. O comunica
do já foi feito à Comissão de Valores Mobiliários. Em
resumo, o decisão reduz custos financeiros.

A VOLTA DA PAKALOLO
A marco está preparando o seu retorno 00 mercado com um novo

posicionamento, com uma linho ampliado de produtos e com uma

rede de lojas próprios. Poro quem não sobe, há quatro anos o Poko-
1010 pertence à Morisol.

EXPANSÃO

Economia cresce 1 ,3%
Segundo IBGE, PIB chega a R$ 797 bilhões

Em comparação com o tri- segundo trimestre do ano. Na
mestre anterior, a economia nova leitura, a economia teve

brasileira cresceu 1,3% no ter- expansão de 1,1% naquele perí
ceiro trimestre do ano. Segundo ado, em relação aos três meses
dados divulgados ontem pelo anteriores (contra o dado an

IBGE (Instituto Brasileiro de terior, de 1,9%), depois de ter

� Geografia e Estatística); o PIB caído 0,9% de janeiro a março
(Produto Interno Bruto), soma (inicialmente, o -índíce apon
de todas as riquezas produzi- tava 0,8%).
das rio país, chegou a R$ 797 Em relação ao terceiro tri-
bilhões no período. mestre de 2008, o PIB teve que-
a resultado ficou abaixo

.

da de 1,2%. Nessa comparação,
da estimativa do Ministro da o setor de serviços registrou o

.

Fazenda, Cuido Mantega, que melhor desempenho, com alta
afirmou que a expansãó no pe- de 2,1%. A indústria sofreu
ríodo seria de 2%. As maiores queda de 6,9% a agropecuária,
elevações foram registradas no de 9,0%. A despesa de consu

setor industrial (2,9%) e no mo de administração pública
setor de serviços (1,6%). A variou 1,6% na comparação
atividade agropecuária sofreu com 6 mesmo período do. ano
queda de 2,5%. passado, enquanto os investi-
a IBGE divulgou também . mentos (formação bruta de ca

os dados revisados relativos ao pital fixo) caíram 12,5%. Setor industrial tem alto de 2,9%

MERCA.oO DE SAÚDE PRIVADA
O envelhecimentó acelerado do população brasileiro e o seu modelll de
previdência proporcionam inúmeros oportunidades poro os empresas que
atuam no setor. O mercado brosileiro de saúde privado está estimado em

US$ 61,5 bilhões o que o coloco como quinto moio� mercado mundial,
muito próximo do 4° çolocodo. Náir por outrQ motivo existem inúmeros
empresas interno§jPnois -querendo entro r em, nosso m�rcodo, o exemplo
dp empresa que quer constfuir um hospital regional emBorro Velho.

MAIS QUE APENAS NAVIOS
Não são só' às estaleiros do Estado que poderão colher
ótimos resultados nos próximos anos, pois os quase qua
tro mil projetos que o Petrobrás tem em andamento - dos
quais 25 acima de USS 500 milhões - trorão inúmeros
oportunidades poro algumas empresas do região, tonto
no setor metal-mecânico como elétrico e até tintos.Tom
bém é uma oportunidade poro diversificação para empre-

.
sos q\le já detém tecnologios.el]1 áreas paralelos•.

I

EXPORTANDO TEC�OLOG.IA
A'Bdebrecht é sócio do priméiro usina de açúcar em
cons�rução, em Angola depois do destruição de todo
a estruturll durante. li guerra. civil. Como o país não
possui tecnológio poro operôr II usina, foi montado em

. �orceiro. com o $.enoi um curso que viso q�0lific(lr62 em�regodos
angolanos no Brasil. Isso é o que se pode."ehomor rêelmente de ex-

portoçijo "turn-�ey".
"

Ikarsten@netuno.com.br

Estimulo para investimentos
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), Luciano Coutinho, anunciou medidos adicionais. poro estimular os
investimentos no economia brasileiro. Ele declarou que o BNDES reserve

'o

rá RS 10 bilhões poro apoiar os ofertas de debêntures. Segundo ele, esse

dinheiro pode significar RS 50 bilhões em captações, já que o cada RS 1
.

co.locodo pelo banco, osinvestidores colocam mais RS 4.

LOTERIA

CONCURSO N° 1133 CONCURSO N° 991

05 .", Hl- '16 - 21 - 39 - 58 06-08-10-16-18
22 - 26 - 28 � 47 -o 48
58-61-�}5--óó-61
68 - 72 - 73 - 92 - 91

INDICADORES
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IN
o final do ano chegou e o Bodega - Emporio e Delicotessen é o lugar ideal poro
encontro r o presente certo, divertido e funcional poro você, seu amigo-secreto,
namorado, família e até mesmo poro aquela lembroncinho de último horo. Sem
pre com um mix de produtos diferenciado e completo. E no horo de escolher '

ainda tem o ajudinha do Josione Schultz Mengordo. Tudo será um sucesso.

SALOON
Hoje à noite, com certeza, todos os ca
minhos levam poro o Soloon. No festa
"Top 20 êuests". do projeto Honds Up,
atração inédito em Joroguá do Sul e

confirmado do Reveillon Green Vollev.
E mais: Eduardo Moretti, Erick Jonsen
e o sox mágico do músico Anderson
Stelzner. O, babado começo às 22 ho
ras. No sábado, bando Tribo do Lua, o
partir dos 22 horas, com entrado free.

, " Coordenar os

ações do coração
�

é uma arte ,�aro,,poucos.
, AUTOR DESCONHECIDO

CONDOMíNIO
Os empresôrios e amigos ítalo Moyer
e Diete'r lãrisseií"sfi.ó�só'chu:vo de elo
giós mundo afora com o nascimento
do elegante Villoggio Di Brugnogo. Um
condomínio fechado horiiontol de alto
padrão, localizado no concorrido bair
ro Vila Novo.

. NAS RODAS
• Hoje, no Estação do Iempo,
os DJs Poulico e Nene Wolf, ,

duplo que sobe tudo e mais
um pouco, movimentam o

coso com muito músico nos

tálgico e atual.

• A, belo Adriano Weber es

treou nomorado novo no festa
do Fuel, no Recreativo Duas
Rodos, e já desfilo de anel de
compromisso.

• O meu amigo Leandro Scho
deck, o Xodéco, parece que
também encontrou o suo coro

'metade. Por enquanto o nome

!to moço é segredo. Mos não
escondemos nodo. logo, logo
daremos o nome e o sobrenome.

OS CHEFES
Nesta sexto-feiro, no London Pub,
utontece o show do, bo ndo Os Chefes.

,

Grupo ofinodíssimo, que otroi uma

golero muito descolcdn, Vai perder?

A engenheira
Sheila

Webber de
lima recebe

hoje coro de
parabéns

A bonitona Fabio, da academia Curves, exibindo plena forma

,As "Trudinhas" de Mamõe Noel já começaram movimentar o Natal

�SPORT R/7
, t:> 1r@Yuu.
Troféus e Medalhas

3275-4044

DJ Ber Buschle e o percussionista Gutto Serta, do
projeto Hands Up. Eles que animam a Saloon hoje

TE CONTEI!
• � O DJ Diego Alves movimento

hoje à noite o choperio
Scondidinho. Vale conferir.

I
, .

• Hoje se comemoro o Dia do
Engenheiro e do Arquiteto.

• O meu obroço de hoje
cheio de energias positivos

'j vai poro MiriomToufenboch,
do despachante Toufenbach,
em Corupá. leitora assíduo da

,

coluna. Aquele abraço!

• Hoje à noite, às 20 heras. no
Porque Municipal de Eventos de
Jaroguá do Sul, com a presença

, do DJ Felipe Adriano, acontece
o Estrutura Conectivos, um
concorrido desfile de formatura -

II!"Modo °IF_ se.
.

•• Continuo um sucesso o Gronde
Bazar do Korloche Molhos. O'
festerê de ofertas termino neste
sábado.

• Hoje no Choperia Scondidinho
tem bando Alto Rotação acústico.

.' Faço uma 'criança feliz neste
Natal. Não esqueço!

• "E já que o nosso felicidade
incomodo tonto ... vamos cuidar
de ser ainda mais felizes e

incomodar muito mais"

• Com essa, fui!

,

'LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o premiado empre
sário 6iuliono Donini, presidente do gru
po Morisol. Ele também lê o coluna todos
os dias poro ficar super antenado no que
acontece de melhor em nosso sociedade.

NAT
Não ousem esquecê-lo. A engenheiro
Sheilo Webber de limo, esposo do ar

quiteto Edson ílmn, é o aniversariante
mais festejado de hoje.

ONDE COMER
,BEM EM JARAGUÁ.

,

No choperio Soloon, no Shopping
Breithoupt.

DICA DE SEXTA
Cur,tir bons momentos com

a família no Kantan.

_- -----
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DA NieL freis

. Escrita por Ricardo Daniel Treis

LOMBADAS-
Carolino Tomaselli (o obrigatório página 3 do CP) emendou bem
anteontem em noto quanto às lombadas eletrônicos em Jaraguá,
que passarão o, num futuro não muito distante, serem 44 no total.
Comparou elo: "Pelos números atuais, já ultmpnssnmesIurltlbn,
com uma população de um milhão e 800 mil habitantes, uma frota
de mais de um milhão de veículos e 33 lombadas eletrônicas."
Sendo que o arrecadação com multes este ano superoues RS 3
milhões, me ficou a questão: multo porque tem lombada eletrônica
ou tem lombada eletrônico porque multa?

OMENT ACITAÇÃO .

'Tudo bem que inglês e espanhol são importantes pra carreira.
Mos por que as pessoas não aprendem portugtreS antes?"

@bomdiaporqu_e
.

Carolino Meneghelli e Rodrigo de Oiiveiro, direto de Ubotubo em noite de balada no

Banana Joe: Casa tem balada programado paro este dia 12. acesso o bananajoe.com.br
para confem

CONHECE O BAIXA? ,

AlXA
• ASTRONOMIA
Apaixonadas pelo cultura de botequim têm

endereço certo: baixagastronomia.coin. Em
trabalho de -catalogagem,' o site apresenta

-

bares e restaurantes da região independente
o tipo, comentando seus pratos, -bebidos,
recursos e hospitalidade. Vale conferir, tem
inclusive duas postagens sobre os visitas

peculiares de um sábado desses, onde
participei do ido ao Bar do João e Bar do

, Rocha, em Guaramirim . o vídeo é imperdível.
Já fico um abraço pra todos os novos amigos
que fizemos aquele dia (aê Avelino, uê
Ademir, cê Goiano!).

.

E vai um minuto de silêncio pela morte
de Alborghetti, um desses sinceros
loucos que marcaram a televisão dos
anos 90

OlhlÍ o nosso denguinho aqui do comercial dó CP, a Jéssita Ehmke,

toda. z�ada pela equipe após anunciar aprovação no vestibular paro
Nutnçao n� Furb. Galera do jornal inteiro te mondo um forte abraço
pequena, e grande nosso alegria por suo conquisto.

-

RÁPIDAS·
- Hoje tem sorteio de cópia autografada do livro "Mulheres

A BIBLIOTECA DÁ FOLGA Casadas Têm Cheiro 'de Pólvora" lá no blog. Çortesia do Marcelo

Heyo, que tal uma passada lá na Rui Lamas, já fica sugestão da obra como bom presente de Notai; ,

Barbosa pra carregar uma leitura
- A flojoraguá (torcido do flamengo) foz amanhã jantar de

junto pra praia? Sabendo que o galera
-

confraternização e comemoração do hexa lá no Beira Rio, e convida

entra em férias e vai viajar, a
todos de�ais apaixonados pelo time o comparecerem. Começo às

bibliotecõ abre exceção no prazo de 19h30, VOl custar RS 15 per capito;

devoluções, deixando a data o critério
- Pra quem aindo se bote para encontrar um presente original e

do leitor. Chutei duas obras pra 14 de com personnlldede 'vai o toque: passada pelo Empório Betíin ou

janeiro.
Ellen's Cosmética no Shopping Breithaupt poupo um bom tempo.

Pa,ra você rodar seguro,
� hgue agora 3275�1581.

e.

MAX

pires

Co-autor Max Pires

.. - "' -�
"' _ - "' ..

SEMPRE ONUNE
............ - - "," ..

twilter.com/r
_

3
twitter.com/maxpires
twitler.com/porncoso.

flickr' !pOf__Oc(!SO

BiAS DE FAMA
E não é que o blog Por Acaso foi citado no provo do Enem?
Nõo foi muito mos já é, bastante, tá lá o URL do blog na

questão 45 da provo de linguagens, Códigos e suas

Tecnologias e Redação: Um leitor de São Paulo quem viu e

avisou. Cheers! '

COMPRAS DE·NATAL
Começa amanhã a maratona dos horários especinls do
comércio até o Natal. Sábados até 17h, domingos dos 16h às
21 h e dias de semana até 21 h, Concordo que é útil e

rentável. mos seria realmente necessário? Sei não, se os

<, consumidores não estivessem tão mal acostumados pelo
ritmo que o próprio comércio criou, o pessoal não precisava
ser tão judiado: O problema, novamente, pode ser educação.

EM BALNEÁRIO
E não demora muito Luciano
Junkes inaugura seu pub em
Balneário Comboriú, bem o

tempo de <recepcionar os

amigos de Jaraguá no calor
do temporada. Cerva gelado
e o atendimento camarada
são garantias da casa, que
prom.ete fazer diferença no cenário litorôneo. Poro conferir
depeís, o endereçoserá no AV. Brasil. 3552,

Grande brother "Coco" Schmidt e suo amada Gediéli, curtindo
bolado na Choperia Saloon

,," . Baependi� ADl.IlltISTRADOftA! caRRIlORA DE SEGURol

Empresa do Grupo Javel- www1Javel.�Dm.bt
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linha de Fundo

Julimar Pivatto

NATAÇÃO

julimar@ocorreiodopovo_com.br

PIERO RAGAZZI

Jogo das Estrelas
Falcão organiza mais uma edição do Jogo das Estre

las para este fim de ano. A intenção ,é marcar para o dia
18 de dezembro e pelo menos três jogadores já confir
maram presença; Denílson (que já esteve ano passado),
Neimar (revelação do Santos) ,e Ricardinho (pentacam-:
peão do mundo e atualmente' no Atlético-MG). Mais
uma vez, aArena deve encher pata acompanhar o even
to. A organização ainda corre atrás de out�as "estrelas".

ESTATíSTICAS

A FERRARI É A EséuOERIA QUE MAIS
PROVASDISPUTOU NA HISTÓRIA DA

FQRMULA 1. ENTRE 1950 E 2009, FORAM
793. LOGO ATRÁS VEM A MCLAREN,

COM 666 ENTRE 1966 E 2009.

DOIS TOQUES
ESCOllNHAS • As finais das Escolínhas

'

acontecem neste sábado de manhã,
no Campo do Avaí, emGuararnirim.
A rodada começa às 8h30.

PRIMEIRONA •ALiga Jaraguaense
confirmou para sábado à tarde a

decisão da Prímeirona, no campo do
Vitória. A rodada começa às 14h.

***

SEDE·A decisão será lá porque-a
cidade tem dois finalistas. No sub-lO,
enfrenta o CT Falcão e no sub-17 será
contra o João Pessoa.

DESCANSANDO.AM�wee/Cimed
segue preparação para semifinal
contra a Krona, mas vem treinando

apenas emmeioperíodo.

Frio, saudade e treino mais' intenso
Jaraguaenses contam como foi a experiência de treinar meio ano no Canadá
JARAGUÁ DO SUL

A carreira dos nadado
res Henrique Fructuozo, 18

anos, e [an Doubrawa, 19,
pode ser dividida antes e de

pois da experiência de trei
nar no Canadá. Os atletas da .

equipe Ajinc/Urbano/FME se

aventuraram e passaram boa

parte do ano de 2009 trei
nando em águas canadenses.
Henrique e [an são unânimes
em apontar que aprenderam
muito tanto para a carreira
como para, a vida.

De todas as situações vivi
das no período que esteve no

Parque Olímpico de Montreal
urna das lições qye Henrique
leva está fora das piscinas.
"Aprendi primeiro a viver,
longe de casa e em um país
completamente diferente",
disse. Com relação à natação,
o maior ensino foi nos treina
mentos. De acordo com ele,
á preparação tem um tempo
menor, mas, em compensação

é mais, intensa.

Henrique viajou 'em maio

para "arrumar o caminho" a

outro atleta da região. O ami

go e companheiro de equipe
[an foi apenas no fim de ju
nho, O nadador também des
taca o diferencial nos trei
namentos em Montreal. "Na

parte técnica a diferença foi
.

grande. Lá eles têm um vólu- I

me de treino muito forte. A .

estrutura também era muito

boa, não tem; comparação",
descreveu.

Todo o' esforço de ficar

longe de casa e passar frio no

Canadá - ambos disseram que
as águas eram muito geladas
- têm uma recompensa. As
sim que chegaram ao Brasil

perceberam uma melhora sig
nificativa no tempo das pro
vas. Henrique durante o Ca
tarinense de Natação faturou
todas as provas que disputou.
Na mesma prova, [an baixou
oito décimos nos 50111 peito.

DIVULGAÇÃO

,Henrique ('nadando) durante uma provo de travessia no Logo Lac-Mégantic e Jan (no caiaque) acompanhando
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'Schumi' volta ·0 ser assunto na F 1
Boatos são que alemão defenderá a Mercedes na próxima temporada
DA REDAÇÃO

Vem temporada, passa
temporada e as notícias sobre
o retorno do heptacampeão
Michael Schumacher à Fór-

.

mula I: borbulham no auto
mobilismo internacional..Des
ta vez os boatos dão conta que
Schumacher estaria indo para
a Mercedes. Pelo menos foi
isso o que sinalizou o empre
sário dele, Willi Weber;

Weber reuniu-se com o pilo
to na última segunda-feira, em
Stuttgart em um lugar próximo
à sede da montadora, deixando
a mídia alemã alvoroçada. Po
rém quando questionado disse:
"ainda não sei".

Quando esteve no Brasil,
há duas semanas, Schumacher
limitou-se a dizer "quem sabe".
O presidente da escuderia,
Nick Fry, não confirmou e dis
se apenas que a volta do hep-

tacampeão faria bemà Fórmula
1. "Estamos discutindo coisas
com diversos pilotos", disse Fry,
emendando que o esporte rece

beria bem o retorno de qual
quer um piloto de seu nível.

Este ano o ex-piloto alemão
esteve perto de retornar às

pistas como substituto de Fe

lipe Massa na Ferrari, duran
te período que o brasileiro se

recuperava de grave acidente,
más voltou atrás devido a um

problema no pescoço.
AMercedes comprou a cam

peã deste ano Brawn GP e está
atrás de um grande nome, já:
que o campeão Jenson Button
foi para a McLaren. A Merce
des

.

contratou o alemão Nico

Rosberg da Williams. Fry disse
que há cerca de quatro nomes

na lista e o anúncio do segun
do piloto deve ser feito antes
do Natal.

DIVULGAÇÃO

Ex-piloto alemão tem 'sete títulos mundiais e deve defender a Mercedes, que comprou a Brawn GP neste ano

CANTINHO DA SAUDADE
UM CRAllUE CHAMADO
- WALTER' HORNBURG
·0 jaroguaense que acompanhou o
autêntico futebol arte dos anos dou
rados e românticos do década de.50,
guardo com sóudades o imagem dele.
Tinha o porte atlético dos estátuas
gregos Apolo e Hércules, articulava
o meio-campo baependiano com o

classe e o elegânGia de um maestro,
tinha o inspiroção de um compositor
e o olmo de poeto. Regente e solista
foi protagonista de muitos vitórias de
um time quase imbatível. Disciplina-

.

do e leal, nunca foi expulso de campo
durante todo SU!! brilhante carreiro.'

Baependi campeão em 1.954; em pé Haroldo Ristow, Samir Mattar, Rolly
Bruch, Otacílio Ramos, Walter Hornburg, Schwedtner, Baloquinho, Zépi

Rocha'e Piazera; agachados RainerWielle, Horst Verch, Americano,
Jorge Mattar, Schadeck, Turíbio, Norberto Hafermann e Ivo Bamorski

JOGADOR MÚLTIPLO
Dinâmico e criativo executava lançamentos geniais de 30,
40, 50. metros; sabia ler o jogo e tinha sensa de antecipação
simplesmente extraordinário. Arrematava de meio diStância
com potência e precisõo. Ouando atacava, transformava-se

. em tormento poro o defeso rival. Formou cóm Walfer Balock
(Baloquinho), Ivo Bramorski eToronto o melhormeio-campo

.

do história do Baependi. Foi pentacampeão do Primeira Di
visõo do Ligà Jaroguaense de Futebol, nos anos de 1953, 54,
55, 56 e 58. Além do clube Azurro, defendeu por um curto
período'o Águo Verde e o floresta de Pomerode. .

FORA DAS QUATRO UNHAS
Eta um exímio sapateiro,'exercia o arte .�e desenhar e confeccionar os
mais finos modelos noextinta Indústria de CalcodoS'Gosch. Nà época era

.

comum algumas pessoas exigentes encomendarem sapatos sohmedlda,
Walter .era o encarregado de,�esenhar, cortar e confeccionar êqueles pe
didos. A fino flor do sociedade Jaraguaense, desfilava nos altos rodos,
calçando os sa"atos de,.sua criação.

CASAMENTO
Casou-se em 25 de oytubro de 1952, ..

com o jovemUca.Jiveram u� fi
lho, Gilmar Hamburg, Rue também jogou futebol do Baependfe, durante
muitos anos, organizou o Schütlenfest.Walt�rteve tal1lbém quatro netos>:
Sidney (falecido); Everton e os gêmeos Régis ti Marcione. Eve,rt.on e Dani
eStão esperando o seu primeiro bisneto. Fpi pai, marido e avô exemplar,
ãedicova-se Q .família aeimo de tudo; co

NA HORA DO CREPÚSCULO
Partiu poro c

..

eternidade 00 som do Nono Sinfonia de B.eethoven,
entoado pelo coral dos Anjos do Senhor. lá chegando foi recebido.
pelos seus colegas de tontos conquistas: Baloquinho, Zépi Rocha, Iu
ríbio, Schadeck, Americano, Eduardo Mann, Zico Rocha e HorstVerch.
Haroldo Ristow, Arthur Müller, Alfredo Krause e Murillo Barreto de

Azevedof. di�igentes doUme celestial, der�m-Ihé à camisa número 5
e o braçadeira de capitão. Aqui no'term, contaremos pelos campos

. sem fim, aquele toque de bolo vistoso e poético que tonto alegrou
os apaixonados pelo futebol, nos alegres tardes de doming�. Ficará
et�rnamente em nossos cor�ções, bem ali, no éo'ntinho do saudade.

SERVICO MILITAR .
.

No Rio de janeiro, integrou o seleção de futebol do exército,
jogava no meio campo. Sagrou-se campeão brasileiro dos

. Forças Armados, invicto. Teve atuação destacado, sendo con

vidado o integrar o equipe profiSsional do Vasco do Gomo,
mos declinou do convite. Mais tarde, Madureira e Bonsuces
so realizaram temporada de jogos cmstesos em Santo Cata
rina; novaniente recebeu convite, juntaníente. com o goleiro
Gaulke, para transferir·se poro o futebol carioca. Outra vez.

preferiu o segurança de seu emprego em Jaraguá, onde era
.

. bem remunerado. .

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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A Formigari participa da

Promoção Sonho da Natal
da COl de Jaraguá do Sul.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

www.vw.com.b<Na-oGol1.0VHTi5UIIC4).ToIoIFlex.MY09/10.4portas, compreçoàvi.toapamrdeR$28.850.OOouen.adade43.40...<.IR$12.521.6O)eparcela.em48mese.deR$459.00.TaXa.dei�ros de O,99'r.o.m. e
12,55'Y.a.o, Totol da_ação de RS 34.553,60. CET màximo pcrc esc cpercçõc de 16,04%0.0. Yoyog. 1.0 VHT [cód. 5U21C4) MY 09/10, Totol FIex, 4 porta'. com preço àvi,to o pcrfir de R$ 30.590,00 ou enírodc de R$ 13.139,73
142,95%) + 48 prest0ç50, de RS 489,00, Toxo equivalente deO,99% a.m. e 12,55%0,0, Totol da operoçãa: R$ 36.611,73. CET máxima paro esto operoção de 15,89% a.a:.IOF incluso na cpercçõc e no CET pare todas o, modalidades de
Rntrntlomento q� ostêio sujeitos à �\IOÇ.ÕO de cadastro peta Banco VoIkswagen. Consulte outros condições de Bnonclcmereo com prçzos de até 72 meses, ou� oorência poro o pagamento da primeira prestação de até 120 dlos (paro
prazos o:NlôOm�com 57 amorti�.mef\SOisl ou sem entrada (também para prazos atê 6C) meses). Crédito sujeito a aprovação. Condições sujeitoSc a alterações sem aviso prévio. Ofertes válidas poro veículos básicos, de cor sólida, sem op
clonais, Fotos meramente lluslTOHvos. Ofertas 'llÔlrdoo enquanto durarem os estoques ou até; o que ocorrer primeiro. Validade 11 /12/09
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