
Comitiva estadual
faz inaugurações �

Governador luiz Henrique da Silveira
visitou a Escola Elza Granzotto Ferraz,
no Bairro Santa luzia, e o Hospital São
José, que ganhou novo centro cirúrgico
e unidade de internação.
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Escolha do presente
pede algum, cuidado
Natal é tempo de fazer a criançada feliz, mas
para evitar problemas é preciso estar atento.

SEUS FILHOS

Malwee faz balanço
da.temporada 2009

'" Reformulação do plantel é uma das medidas
adotadas pela comissão técnica da equipe. '

Página 22
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SIMBOLO
DE ALEGRIA

Encontro de Papai Noéis
reúne centenas de bons
velhinhos e espalho o

espírito natalino

pelo região.

***********************************************

Oque mudou
nos últimos
dez anos?

Faltando poucos dias poro o início de 2010,
O Correio do Povo apresento uma série de

reportagens poro mostrar os principais mudanças
registrados em Joroguó do Sul em uma década.

Primeiro matéria abordo a economia, no
sequêncln estão segurança, infraestrutura,
saúde, educaçõu e organização social.

Páginas 6 e 7

Página 5

Municípios fecham
prazo para acertos
Em Jaraguá do Sul, Refis foi responsável

.

pela renegociação de RS 7 milhães.
Em Corupá, hoje é o último dia para o

acerto de contas.

Página 8
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NO BOLSO
IPTU vai ficar
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USO DA INTERNET TORNA
AS PESSOAS MAIS IMPACIENTES

NO UNIVERSO OFFLlNE.
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Pesquiso do operadora TolkTolk, no Ingloterm. Fonte: G1
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CEI
Formada a Comissão Especial' de Inqué

rito que vai investigar suspeita de irregula-
ridades na contabilidade da .>

Schützenfest o que a socie
dade espera agora é que os

vereadores tenham serenida
de para desenvolver um tra
balho sério e imparcial. Que
não protagonizem apenas,
um jogo político, mas que te

nham convicção que é papel
da Casa fiscalizar os atos do
Executivo.

Nó Brâsil, temos' dezenas
de exemplos de investigações
que serviram meramente para palanque.

Porém o amadurecimento das ínstituíçôes
democráticas não permite mais esse pobre

dIálogo'.
Em Jaraguá do Sul, a so

ciedade anseia por uma ex

plicação simples, de onde
veio e para onde foi o dí-:
nheíro da festa. Quem con-

.

tratou. os serviços e quem
vaipagar por isso. Não pode
omunicípio agora dizer que
a respqnsabilidade pela fes
ta é da Fábrica de Shows e

das Sociedades de Tiro, não
foi isso que discursaram na

abertura do evento.

Em Jaroguó do
Sul, a sociedade
nnsela por uma

explicaçóo simples,
de onde veio
e paro onde
foi o dinheiro

da festa

CHARGE

CEltzenfest

PONTO DE VISTA

As flores de Natal'
milhares de árvores que' substituíram
suas folhas por incontáveis flores que

, oscilam entre o branco e o lilás, resul
tando, à distância, um matiz averme

lhado misturando-se ao verde.
Por isso, não é preciso enfeitar ou

tras árvores: é só abrirmos nossas ja-
Nós, da região litorânea norte do nelas e' olharmos para a 'encosta mais.

Estado de Santa Catarina, nem preci- próxima, para o arvoredo ao lado e até
samos nos dar ao trabalho de enfeitar para o jardim do vizinho, que temos as

uma árvore no Natal. Em fins de ou- árvores mais bonitas, as mais coloridas,
-

tubro, início de novembro, no auge da presentes da Mãe Natureza nos nossos

primavera, os jacatirões começam a Natais.
florescer, prenunciando 'o verão, anun- E os novos anos entram ornados pe-
cíando a festa maior da humanidade. las tantas flores do jacatirão e pelo sol de

E em dezembro, o que vemos é um verão, fazendo com que possamos, real
espetáculo grandioso de cor e beleza:

.
mente, ter esperança de dias melhores

nossas matas, nossos caminhos e en-
-

e enfrentar corri mais alegria os tempo§ .

costas estão totalmente enfeitados por difíceis que atravessamos e que poderão

. LUIZ CARLOS AMORIM;
ESCRITOR E EDITOR

(HTTP://LUIZCARLOS .

AMORIM.BLOGSPOT.COM)

DO LEITOR

Aos vereadores
Admiro-me que em pleno século 21,

próximo do ano 2010, a Câmara de Verea
dores discuta a implantação de lombadas
físicas em nosso município, contrariando
leis federais.

Sou totalmente a favor de controladores
de velocidade e lombadas eletrônicas, mas
voltar ao passado e implaritar lombadas fi
sicas é totalmente contra o princípio evolu
tivo de uma sociedade.'

.

Jaraguá do Sul é uma cidade rica, de

grande poder aquisitivo, e implantar lom
badas físicas será um grande retrocesso

para o nosso município.
Lombadas físicas atrapalham o fluxo

continuo do trânsito, problema grave para
Jaraguá do Sul diante' da situação caótica

que já se encontra atualmente. As lom
badas físicas ainda contribuem para uma

aceleração do desgaste maior-dos veículos,
gerando ainda maiores despesas com tro
cas de peças como amortecedores, molas
e suspensão em geral, sem falar nos freios
e nas possibilidades de acidentes devido
a freadas bruscas e excesso de velocidade
(60 quilômetros por hora é suficiente para
causar um acidente numa lombada físi
ca), além de não gerar recursos financeiros
quando infringido a lei, cama no caso das
lombadas eletrônicas .

. A implantação de lombadas físicas é. in

viável, contraria a lei e ainda prejudica o

trânsito ..

'

Está na hora dos nossos vereadores reve

rem seus conceitos, e pensarem em leis evo

lutivas que visam melhores condições para
a nossa sociedade, alinhadas a um planeja
mento estratégico consistentee sustentável.

EDUARDO SCHAFFER, EMPRESÁRIO, ADMINISTRADOR E
ESPECIALISTA EM GESTÃO EMPRESARIAL PELA FGVjRJ

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

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

Av. Prefeito Woldemor Grubbo, 1400 • Baependi· CEP 89256-500· CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão puüllendus).
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ser diferentes, se soubermos olhar e ver

as coisas boas que perduram.
Sim, porque é preciso saber olhar

para ver: se ficarmos apenas a lamentar
e não pararmos para ver as flores à bei
ra do caminho, se não soubermos vê-
'las, como perceber que o mundo ainda
é bonita e que vale a pena estar aqui?

Tomara que o progresso não acabe
com os nossos jacatirões, para que eles
continuem explodindo na primavera,
enfeitandonossos verões, descortinan
do esse espetáculo esfuziante de cami
nhos coloridos com tanta árvore-flor...

Alguém percebeu que, além de qua
se metade dos jacatirões que haviam
à margem da BR-10l ter desaparecido
com a duplicação, a cada ano eles dimi
nuem um pouquinho mais?

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira

Editora-chefe: Patrícia Moraes

• Fones: (47) 2106.1919
• Frix: 3276.3258
• Assinaturas: 3055-7575
• Plantão Redação:.8835.1811
• Plantão Comercial: 9107-6932

.

• Entrega: 2106.1919·9191-3729
(Fim de Semana: 3376.1085
• 9902.1380 • 9136.0296)
• www.ocorreiodopovo.com.br
• nelson@O'correiodopovo.com.br
• redacao@ocorreiodopovo.com.br
• mqrcelo@ocorreiodopovo.com.br
Horário de atendimento: 8h às 17h30
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Carolina Tomaselli
Reajuste

Executivo mandou para a Câmara projeto que fixa os va-

lores venais para fins de lançamento do ITBI (Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis) e do IPTU (Imposto Predial

e Territorial Urbano). A atualização da Planta Genérica de

Valores, que segundo o governo desde Í993 só incorpora
os índices de inflação, vai resultarem reajustes que podem
chegar a seismil porcento. A proposta demanda análise mi
nuciosa dos vereadores e consulta técnica, mas em tempos
de-apreciação da Lei Orgânica, Orçamento, eleição da Mesa

Diretora, vai saber. A votação deve ser na semana que vem.

Oeolho

ca rol i na@ocorreioefopovo.com.br

Projeto ,

Moradores trabalham no le
vantamento de informações para
elaboração de urnprojeto de cons
trução de urna escola estadual no

João Pessoa, que não tem. A Se

cretaria de Desenvolvimento soli
citou a distância de urn colégio a

outro, nos bairros vizinhos, e esta
tísticas de alunos que são forma

dos no ensino firndamental nos

últimos quatro anos. Mas garantia
de que a obra será feita, o governo
"descentralizado" não deu.'

Nos projetos de suplementa
ção, que são votados em quase
todas as sessões, a população e,

principalmente os vereadores,
precisam estar atentos ao des
tino dos recursos remanejados
dentro do orçamento. Mais ainda

quando a transferência beneficia

a Secretaria de Turismo, Cultura e
.

Esporte ou a Fundação Cultural,
como ocorreu na última sessão.

Não adianta criar CEI e depois le
gitimar � pagamento de despesas.

Que fim deu?
Capitaneada pelo vereador Jaime de Ávila (PT), a Câmara

de Guaramirim criou no mês de fevereiro uma comissão para

realizar estudos que pretendiam encontrar a melhor forma de

gestão da companhia "Águas de Guaramirim". O resultado

dos trabalhos, com prazo de 90 dias, nunca foi divulgado, se é

que foi realizado. Quem sabe agora, voltando para a oposição,
Avila resolva recriar a comissão, integrada também pelos ve

readores Andréa Verbinem (DEM), Caubi Pinheiro ('PDT) e ,Gil
berto Junckes (PPS). O relator era Mateus Safanelli (PMDB),
na vaga do então secretário João Valdemiro Dalprá (PMDB).

CÉSAR JUNKES

Convencão
O PMDB estadu:i passa a

contar com representantes do
Vale do Itapocu na nova compo-

, sição, eleita no último sábado.

O suplente de deputado Carlos
Chiodini integra a executiva.
Além dele, fazem parte do di
retório os prefeitos Luiz Carlos
Tamanini, de Corupá, Nilson

Bylaardt, de Guaramirim, e o ex

prefeito de Iaraguá do Sul Ade
mar Duwe. Outro ex-prefeito,
Antônio Zimmermann, de Gua

ramirim, está na suplência.

.

Nacional
A convenção, que reconduzíu

o ex vice-governador .Bduardo
Pinho Moreira à presidência do

partido, contou com a partici
pação do governador do Paraná,
Roberto Requião, e do senador

gaúcho Pedro Simon. Iniciando

um roteiro de visitas por Flo

rianópolis, eles anunciaram o

.
lançamento de uma chapa para
concorrer à convenção nacional
do partido marcada para março,
e que tem o apoio do novo dire
tório catarinense.

Rotativo
Se em 1993, em 2002 e depois

em 2007 a implantação do siste

ma de estacionamento rotativo

e mudanças na sua operaciona
lização exigiram aprovação dos

vereadores, por que agora não

precisa? Inclusive duas legislatu
ras atrás a Cartão Jaraguá, deten
tora da concessão da zona azul,
foi investigada pela Câmara atra
vés de umaComissão Especial de
Inquérito, da qual participavam

- os hoje também vereadores José
de ÁVila (DEM), Ademar Winter
(PSDB) e Jean Leutprecht, então
no PTB, que era o relator.

Futsal
Retirado da pauta nas duas

sessões na semana passada, o

repasse de R$ 200 mil para a

Associação Amigos, do Espor
te Amador deve ser submetido

hoje à apreciação do plenário.
Mas a votação só deve ocorrer

se o governo não impedir pela
terceira vez a votação das emen
das à Lei Orgânica do Município,
com novo pedido de vista. Do

contrário, a oposição vai usar do
mesmo expediente no repasse

. para o futsal, este ano já benefi-
.

ciado com R$ 180 mil, aprovado
pelos vereadores em maio.

CÉSAR JUNKES

FALAAÍ!

"
Se não mudarmos

-

a cabeça dos
motoristas, vamos
ter lombadas físicas
a cada dez metros
e os acidentes
continuarão
existindo.

"
VEREADORA

NATÁLIA PETRY (PSBl

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SAÚDE PÚBLICA

Petry (PSB), as entidades po
derão entregar os documen
tos entre os dias 4 e 8 de ja-·
neiro. Os integrantes da CEI
voltam a se reunir no dia 11,
às 8h30, para novos encami
nhamentos.

"Com todos os documentos
em mãos, nós vamos analisar
é se não consideramos satis

fatórios, vamos chamar os

responsáveis das entidades e

possíveis credores para depoi-
menta", comenta Natália.

.

O relator da comissão, Jus
tino da Luz (PT), ressalta que
a entrega dos documentos é

obrigatória. O ·petista tam

bém voltou a alfinetar o go-
o

verno. "Na imprensa, a pre
feita disse que a Schützenfest
foi uma das grandes ações do

primeiro ano da gestão. Por

que agora eles dizem que a

festa não foi organizada pelo
Executivo?", questiona.

POLíTICA---�-�----

Câmara adia votaçõo
o

,
•

o
•

da OS e pauta tranca
Projeto aguarda parecer jurídico da Casa

I
I

r

GUARAMIRIM

o projeto de lei da Prefeítu
ra que prevê a criação de uma
OS (Organização Social) para
administrar o Hospital Santo
Antônio deve voltar à pau
ta da Câmara de Vereadores
na quinta-feira. A votação da
proposta seria ontem, mas foi
adiada após um protocolo da
Procuradoria Jurídica, que pe
diu mais três dias para emitir
o parecer sobre o projeto.

O presidente da Câmara,
Marcos Mannes (PSDB), re

cebeu o protocolo riotinal da
tarde, e acatou o pedido. Se-

.

gundo ele, nenhum outro pro
jeto pode ser votado na sessão

de ontem, pois a pauta ficou
trancada. "O projeto da OS foi
enviado em pedido de urgên
cia e os 30 dias já venceram na

semana passada. Nós precisa
mos votar ele para poder con
tinuar os trabalhos", explica.

O líder da oposição, Osni
Bylaardt foi o vereador. que
solicitou o parecer da Procu
radoria antes da votação. EI�
conta que fez a ação após o

.

pedido de vista de Caubi Pi
nheiro (PDT), mas esperava
que a resposta fosse enviada
até'ontem. "É melhor para a

Câmara nós votarmos umpro
jeto desta importância com

um amparo jurídico, mas eu

não imaginava que pudesse
atrasar os trabalhos desta for
ma, pois eles (os advogados)
tiveram tempo para emitir o

parecer", comenta.

GIOVANNI RAMOS

Autor do pedido, Bylaardt acreditava que o parecer ficaria pronto até ontem

CEI pedirá� DOS envolvidos os
documentos do Schützenfest
JARAGUÁ DO SUL

Todas as entidades envol
vidas na organização nesta

edição Schützenfest terão que
enviar os documentos relati
vos à festa para a Câmara de
Vereadores'. A solicitação .será
feita esta semana a pedido da

. CEI (Comissão Especial de In

quérito) que investiga supos
tas irregularidades na ccintab i -

lidade do evento.
A decisão de solicitar os

documentos ocorreu nà pri-
o

meíra reunião da CEI, ocorri
da ontem à tarde na Câmara.
O pedido será feito à Secreta
ria de Turismo, Cultura e Es

porte da Prefeitura, Fundação
Cultural, SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional),
Associação dos Clubes de Tiro
do Vale do Itapocu, Blucredi e
Fábrica de Shaw.

De acordo com a presi
dente da comissão, Natália o

DIVULGAÇÃO

Reunido ontem, comissão marco!, próximo encontro poro 11 de janeiro

.�

Caubi já tinha pedido vistas
o projeto que cria a OS deve

ria ter sido votado na quinto-feira
passado, mos foi qdiado porque o

vereador Caubi Pinheiro (POn pediu
visto. O pedetisto informq� ontem à
tarde que busclÍvo m-ecanismos para

impedir o votação nesta segundo
feira. O ex e futuro preíeltn Nilson
Bylaordt (PMOB) já anunciou "ser
contra 'O OS e que vai retirar o preie
to coso ele ainda tramite no Câmara
quando reússumlr o cargo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INFRAESTRUTURA

Hospital inauguro obras
Instituição ganhou novo centro cirúrgico e ala de internação

J
O governador Luiz Hen

rique da Silveira participou,
na tarde de ontem, da soleni
dade de inauguração da nova

.sede da Escola Elza Granzotto

Ferraz, no Bairro Santa Luzia,
e- das obras do Hospital São

José. A ínstituíção ganhou
novo centro cirúrgico e unida
de de internação para pacien
tes do SUS (Sistema Único de

Saúde).
Dê acordo com o presi

dente do Conselho Delibe-
- rativo do Hospital São José"

Paulo Mattos, o investimento \

foi de R$ 7 milhões. Desse

total, 'R$ 5 milhões foram re

passados pelo governo do Es
tado (a última parcela de R$

,

,1 milhão foi liberada ontem)
e· o restante veio através da
iniciativa privada.

O local 'conta com'44 lei
tos - 30 na ala de internação
e' outros 14 no centro cirúr

gico - além de seis salas de

cirurgia. Os equipamentos
foram adquiridos em parce
ria com o sistema Sesi/Fiesc.
As obras iniciaram em mar

ço deste ano-e concluídas no

início do mês.
,

convênio com o governo do
Desde 2004, o Hospital São ' Estado, R$ 1,4 milhão da Pre-

.Iosé passa por um processo feitura e R$ 18 milhões foram
de reestruturação. Conforme bancados pela classe empresa
Mattos, até o momento foram rial -da região.
entregues 16' obras, soman
do um investimento de R$
29,4 rtülhões. Desses, R$ 10
milhões .vieram através d9

JARAGUÁ DO SUL

Comitiva conheceu instalações do espaço entreg.ue ontem: Obras recebêrnm recurso de R$ 7 mllhões

-

' HOSPITAL DIA -

A conc1usão das 'reformas
deve acontecer no próximo

ano, com a construção do Hos
pital Dia, ambiente onde serão
realizadas cirurgias, "eletivas,
(não urgentes): O projeto do
espaço já foi concluído e o

custo chegará perto de R$ 2

'milhões.tô, obra deve iniciar
em janeiro e finalizada em

seis meses. De ácord:o -com

o diretor administrativo do
Hospital São' José, Maurício
Souto-Maior, a construção dó
espaço depende do repasse 'de
recursos'através'da Prefeitura,
governo do' Estado e pessoas,
físicas.

DAIANE ZANGHELlNJ

Entregue novo prédio da Elza Granzolto
�'.... \, ...

Investimento foi de R$ 1,3 milhão. Obras iniciaram no segundo semestre de 2008
/ '

Instituição fica no Santa Luzia

A nova Escola Estadu- 12 'salas de aula, 'laboratório
al Elza Granzotto Ferraz, no / de informática e de ciências,
Bairro Santa Luzia, tem dois auditório com espaço para 70

pavimentos, área de aproxi- pessoas, - biblioteca, sala de
madamente dois mil mefros professores, cinco banheiros e

quadrados e capacidade.para outras dependências. .

' .

850 alunos. As obras inaugu- A diretora Inês Pradi des- '

radas na tarde de ontem co- taca que a nova escola é uma

meçaram no segundo semes- reivindicação antiga da co-
.tre de 2008 e concluídasem munidade. Segundo ela, o

outubro deste ano. antigo prédio da instituição,
O investimento para a que tem 50 anos e apresenta

construção da nova sede foi problemas estruturais, deve
de- R$ 1,3 milhão do gover- ser recuperado pela Prefei
no do Estado. O espaço tem', tura a partir do próximo ano ..

"Pretendemos utilizar o local
para desenvolver projetos
esportivos e ·culturais. Que
remos transformá-lo em um
espaço dê lazer. para a comu

nidade", comentou. De acor

do com Inês..o valor dá refor
ma ainda hão foi orçado.

A diretora acrescenta que,
no próximo, ano, á escola
também deve ganhar um gi
násio de esportes. As obras
iniciaram em setembro deste
ano. Atualmente, a institui
'ção atende 45,0 estudantes.

I

.,1
!

'Repasse de
R$ �,6 milhões

-

JARAGuÁ DO SUL

Ontem, o goverriador Luiz
Henrique tarnbém assinou. re
passe de R$ 5,6 milhões para
a construção' da' ala cardio
vascular do Hospital Jaraguá.
Desse total, forairi liberados
R$ 600 mil e o restante será
entregue no próximo ano, em

cinco parcelas-de R$ 1 milhão.
Com esse montante, aunida
de do coração já recebeu R$
8,6 milhões do Estado.

O prédio terá 15,8 mil me
tros quadrados, divididos em

seis pavimentos, Serão 120

leitos, três unidades de inter"

nação, duas UTIs e oito salas
de cirurgia. O investimento
será de R$ 22 milhões. As
obras começaram em janei
ro deste ano. e devem ser

concluídas em dezembro de
2010. A capacidade de aten

dimento é de seis'mil 'pa
cientes por mês. Quem qui
ser colaborar com qualquer
quantia pode retirar um carnê
na secretaria do hospital.

A Intelig Telecom comunica que, devido a problemas
técnicos, os serviços prestados pelo "23" ficaram .'
temporariamente indisponiveis das 00:59h* às
11 :15h* do _Qia 3/12/2009, em Jaraguá do Sul,
Sç, para os usuénos da Oi Fixo. A Intelig Telecom

pede desculpas pelo ocorrido e informa que todas
as providências foram .adotadas para o pronto
restaoeleclmerno dos serviços.

i
I,
1'Horário, de Brasília, Motivo: falha de terceiros,

0800.648.6465
.

. www.anjs.sc.goLbr
,
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DEZ ANOS DE CRESCIMENTO
Diversidadeeconômica ajuda Jaraguá do Sul a gerar emprego e renda

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

Onde você trabalhava há
dez anos? Quanto ganhava?
E qual era o custo de 'vida da

.

sua família? É possível que
'de 1999 para cá, as suas con

dições financeiras e fontes de
renda tenham mudado bas
tante. E o mesmo ocorreu com

a economia' jaraguaense. O

município, reconhecido como

um dos mais importantes pó
los indUst�iais catarinenses,
viu suas·empresas crescerem

gerando emprego e renda.
O secretário municipal de

Indústria e Comércio, Célio

Bayer, que também é empre
sário, relembra que os últimos
dez anos foram de transforma
ções nas indústrias jaragua
enses. As pequenas e micro

empresas tornaram-se grandes
e sólidas. ''A economia de [ará
guá sempre' foi diversificada.
Mas o setor de prestação de

serviços eda construçâo civil
evolui muito. As empresas,'
principalmente têxteis, cres

ceram e ganharam mercado.
Muitas indústrias partiram
para a exportação", relata.

O crescimento populacio
nal, provocado principalmen
-te pela imigração, segundo
Bayer, é um dos fatores que
contribuiu para esse "boom"

-�
O que mudou é"

que cumenteu
o dlversldude
do economia
e os empresas'
crescerom de
tamanho.

GUIDO BRETZKE, '.

PRESIDENTE DA ACIJS

da economia. As micro e· pe
quenas também são respon
sáveis pelo desenvolvímen
to econômico. "Eu acredito

que hoje, em [araguá do Sul,
pelo menos 60% dos empre
gos são gerados pelas micro

.

e pequenas empresas. Nesses
. dez anos, ocorreram não só a

vinda de novas empresas, mas
também à ampliação das já'
existentes", enfatiza Bayer. "O
que mudou é que aumentou a

diversidade da economia e as

empresas cresceram
�

de tama

nho", resume. o presidente da

Acijs, Guida Bretzke.
E as transformações ocor-.

reram dentro .e fora das fábri
cas. Bayer relembra ainda que
o avanço das tecnologias mo

dificou os processos de pro
dução. "Houve uma evolução
significativa na automação
de sistemas de processos in
dustriais. Homens foram fa-.'
cilmente substituídos por má

quinas. Essas pessoas tiveram

que buscar qualificação para
permanecer no mercado"; diz
acrescentando ainda que a po-

.

pularização da internet e do
telefone celular mudou o jeito
de se fazer negócio nos. últi- .

mos dez anos. '

DEBORA VOLPI Empresas cresceram e ganharam o mercado exterior nos últimos dez anos_ Setor têxtil foi um dos desloques

[fl'
""
Z
::J.
�.
o:

,�
ü

Desafio poro o futuro é investir em tecnologia e capacitação, segundo Bayer

DESAFIOS--FUTUROS
Para que o desenvolvimen

to econômico acompanhe o

crescimento populacional do
município nos próximos anos,

Bayer sugere que será necessá
rio investir em infraestrutura.
"Ternos um problema muito

grande de logística. Precisa
mos de vias de acesso rápidas
e de contornos que facilitem o

escoamento do que é produzi
do aqui". Outro desafio apon
tado pelo secretário é a atua

lização. "O mercado precisa
cada vez mais. de mais profis
sionais qualificados. Há dez'

anos era mais fácil conseguir
emprego, não se exigia tanto.
Porém, hoje essa capacitação
está mais acessível", compara.

.

Por isso, investir em tecno

logia é em cursos de .capací
tação é prioridade. na gestão
de Bayer. "Teremos ano que
vem, a implantação do Parque
Tecnológico, que vai agregar
valor à matriz econômica do
município. Neste ano, reali
zamos curso de capacitação
para diaristas. Ano que vem,

pretendemos oferecer curso

de culinária", revela.

Desafio poro o futuro é
"investir em tecnologia

e-capacitação. 99
CÉLIO BAYER, SECRETÁRIO MUNICIPAL

DE INDÚSTRIA E COMÉRC.IO '-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--'---------------ESPECIAl o CORREIO DO POVO,OTERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2009

CÉSAR JUNKES

ECONOMIA

COMÉRCIO CRESCE EXPRESSIVAMENTE
Se antes os consumidores viajavam para comprar, agora hámuitas opções
o comércio jaraguaense Hoje, esse número chega a

foi qutro setor que passou por 870, um aumento de 795%.
grande reformulação nos últi- Também ocorreram muitas
mos dez anos. Segundo o pre- mudanças no consumo. Agui
sidente da CDL (Câmara de lo que se consumia no final da
Dirigentes Lojistas), Wanderlei década de 90, é muito diferen
Passold, as diferenças estão na te de hoje. O presidente alerta
-diversificação e na prestação que os' empresários devem fi
de serviços. "Há dez anos atrás .car atentos a essas alterações
você não encontrava muitas e evoluir com elas. "Para o co-

.

lojas, e normalmente eram os mércio continuar crescendo,
mesmos produtos. Os consumi- é preciso que 0S comerciantes
dores tinham que ir para fora. acompanhem a evolução quê
Hoje a diversidade é extrema. O

,
os outros setores sofrem. As

comércio também passou por mudanças daqui para frente

grande reformulação no aten- devem acontecer mais rapi-
. dimento. Mas ainda há muito a damente do que nos últimos
melhorar" revela. ' anos", confirm_a.

Em 1999, eram apenas 102
comércios associados à CDL. DÉBORA KELLNER

CARACTERíSTICAS DA'

ECONOMIAJARAGUAENSE

(EM 2009)
• ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS

(POR SEGMENTO)

• EMPREGADOS

(COM CARTEIRA ASSINADA)
• Indústria 37. 936
• Construção civil '1.657
• Comércio 8.678

, -;S-erviçOs-·----15�778

, • Agropecuária 62
• Indústria 896
_._---_,-_------

• Constru,ção dvil 185
• Comércio 1.550
• Serviços 1.140Fonte: Ministério do Trabalho

/

EVOLUÇÃO DO EMPREGO

.2001 .• 2006
Admitidos: 16.899 Admitidos 22.979
Desligados 14:499 Desligados 19.836
Saldo 2.400 Saldo 3.143

.2002 .2007
Admitidos: 15.836 Admitidos 31.316
Desligados: 14.396 Desligados 25.275
Saldo 1.440 Saldo' 6.041

.2003 /, .2008
Admitidos 16.452 , Admitidos 34.300
Desligados

"

15.051 Desligados 30.181
Saldo 1.401 Saldo 4.119

.2004 .2009*
Admitidos 21.090' Admitidos: 26.078

Desligados 16.408 Desligados: 25.521
Saldo 4.682 Saldo: 557

.2005 *até outubro
Admitidos 20.754
Desligados 17.997
Saldo 2.757 Fonte: Minlstério do Trabalho

Comércio emprego mais de 8,5 mil pessoas em Joroguá do Sul. Setor viveu crescimento intenso em 10 anos

REFORM·ULAÇÃO VIÁRIA URGENTE
mudar drasticamente o siste�a
viário, investir em produtos de
maior tecnologia e de produção
de, serviços. "Hoje não existe
mais espaço para novas indús
trias, elas precisam migrar para
fora, pois não há mais para
onde crescer. Precisamos prin
cipalmente da duplicação da
BR-280 para dar mais opções
para 'nossas empresas. Essa
causa é de toda a sociedade, .

mas os empresários abraçaram
para o crescimento acontecer"
'defende o economista.

Os números também reve

lam que em 2.009, Jaraguá do
Sul teve uma queda significati
va nos empregos. E a crise não
foi a única culpada.'A cidade
foi atingida por grandes deci
sões empresariais. Algumas
empresas estão migrando para
outras regiões, como o Nordes
te. Essa mudança vai significar "

uma redução nos empregos
aqui. E com menos empresas,
o município precisa repensar,
algumas políticas.

Inúmeros motivos fizeram
a economia de Jaraguá do Sul
sofrer profundas alterações du
rante os últimos dez anos, Se

gundo o economista e colunista
do O Correio do Povo, Lourival
Karsten, a cidade passou por
uma reformulação de perfil.
Houve uma mudança radical
no setor têxtil, um crescimento

gigante no setor metal-mecâni-
,

co e a população também cres

ceu consideravelmente.
Na última década, a po

pulação ficou mais rica, com
prou mais. O comércio pre
cisou se reformular. As lojas
e mercadinhos de bairro, que
haviam sumido, voltaram com

força. O setor de supermerca
dos se multiplicou. E também
houve uma explosão nas cons
truções. Inúmeros edifícios'
começaram a habitar a cidade,
e já é difícil ver casas térreas
no centro.

Lourival acredita que para'
manter esse ritmo de cresci
mento, Iaraguá do Sul precisa

Em 1999, Jaraguá do Sul ocu
pava a terceiro posição do ranking
de economia de Santa Catarina.
De acordo com o secretário Cé
lio Bayer, em 2008.a cidade caiu
para qunrto lugar. O ranking é
calculado de acordo com a arre-

.. cadação de ICMS (Imposto sobre
Ciréulação de Mercadorias e Ser
viços). Ultrapassando os 136 mil
habitantes, Jaraguá arrecadou'
em 2008, RS 82.267.393,01 do
imposto. Antes do município es

tão Joinville, Blumenou e Itajaí.
Florianópolis vem em seguida.

�
Hoje nüc existe
mais espaço para
novas indústrias

99.
POSiÇÃO

TEM QUEDA
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PRAZO 'PARA ACERTAR AS CONTAS
Corupá até hoje, 15 de ncvemhmlnfermeçêes; (47) 3375-6500

Guaramirim até amanhã, 16 de dezembro. Informações: (47) 3373-0247
Massarõndubo até 30 de dezembro. Informações: (47) 3379-4633

�
.

/'

Jaraguá do Sul até 26 de' fevereiro de 2009.lnformações: (47) 3372-8000
A renegociação das dívidoas deve ser feita no setor de Tributação das quatro Pre- c'

feituras. Em Schroedet os inadimplentes têm de procurar a seéretaria de Plane
jamento, Gestão e finanças ou entrar em contato pelo telefone (47)3374�1191.

.
.

Prefeitura adia resposta
sobre proposta ·sa.larial""'" r

.

SCHROEDER 430 mil. "Cada salário vai variar
o anúncio da Prefeitura de conforme o nível de capacitação

Schroeder sobre o projeto de car-
•

dos funcionários", afirmou .. Os.

gos e salários dos profissionais' educadores .da rede municipal
da secretaria de Educação ficou de Schroeder recebem o salário
marcado para o dia 15 demarço base de E.$113Z por 40 horas se

de Z010. O secretário de Plane- manais trabalhadas.Pagamento da dívida pelo Refis. em Jaragu.ú do Sul já alcançou o valor d� R$ 7 milhões renegociados até agora
"O aumento de 10% causaria

um impacto econômico de R$
680 mil na economia do muni

cípio com base na receita. Para
o próximo ano, temos para a fo
lha R$ Z milhões e 730 mil, sem
condições de aumentar o salário.
Teríamos que retirar .da receita,
de out;ras secretarias", declara Q
secretárío..

Depois de ser avaliada pelo
setor administrativo da Prefeitu
ra, a proposta será encaminhada .

paraa aprovação na Câmara de
Vereadores. Além da proposta
salarial, também vão ser revistas
as diretrizes que regulamentam a
estrutura de cargos e das, capaci
tações dos profissionais. Os 140

professores
.

da rede municipal
Jazem parte do plano..

jamento, Gestão e Finanças de

.
Schroeder, Denílson Weiss,· in
formou ontem que as indicações

P·
.

f'
.

•
.' devem ser avaliadas de acordo

.

re e' 1·.1u' r'ns encerr'am ����:SP����;S�e;Q�=�:�l��
revelado no dia 10 dessemês, con-
forme estava previsto. A comissão
do Plano de Carreira do Magis
tério'Público pede -10% a mais

, do orçamento destinado para as

.remunerações dos funcionários.
Hoje o orçamento da Edu

cação é de R$ 7 milhões. Desse
montante' 39%, R$ Z milhões e

730 mil, são destinados para o

pagamento dos salários dos pro
fessores. Segundo o secretário,
com o reajuste salarial pedido
pelos profissionais esse' valor.
passaria para R$ 3 milhões e

. REFIS

prazo para acertos
-

Menos de 50% das dívidas foram negociadas
REGIÃO

Jaraguá renegóciou R$1.milhões
Em Jar(lguó do Sul, o .secretário de Administração .Ivo Konell anun

ciou ontem que RS 7 milHões da dívida de tributos .forrim.renegociados
junto à Prefeitura'. "A díviM.inicial era. de RS 65 milhões':, afirmou . .() ISS
(Imposto Sobre Serviços), de transições bancárias; é o tributo com maior

percentual de débitos no município; o que corresponde a 60% do valor
da dívida. "O IPTU tem o débito de cerco de. RS 20 mllhêes", completou.
A meta inicial é renegociar e recuperar'RS 15 milhões até o dia 26 de fe
vereiro. "Esse valor será diluído na suplementação de contas e projetos,
distribuído de acordo com as necessidades da cidade. A maior parte vai
para as obras de lntrnestruíum", 'enfatizou.

O prazo para parcelar e

quitar as dívidas pelo Refis
(Programa de Recuperação
Fiscal) com as Prefeituras de

Corupá e Guaramirim encer

ra, respectivamente, hoje e

amanhã (confira as datas das
outras cidades da região no

box). Do valor inicial de R$ 1
milhão e ZÓO mil dos ímpos- ,

tos não pagos pela população
a administração pública de

Corupá recebeu ZO% e rene-
. gociou 10% desse montante.
Em Cuaramirim, R$ 40Z mil'
foram parcelados do total de
R$ 1 milhão e 18 mil,

O pagamento parcelado
dos débitos tributários não

chegou a quitar nem 50% da
dívida com as Prefeituras. Mas
ainda há tempo para os mora-

.

dores, que têm dívidas antece
dentes ao mês de dezembro· de
Z008, pagar o valor devedor.

De acordo com o secretário
de Administração e Finanças
de Corupá, Sandro Glatz, a

expectativa é de receber R$ ZO
mil até o fim do dia de hoje.
O prazo de acerto dos débitos
foi prorrogado 30 dias, mas

No município de Massaran
duba, a Prefeitura' já parcelou
R$ 550 mil da dívida de R$ Z

milhões. Segundo o secretário
de Administração, Maurício
Prawutzki, a expectativa é de '

que até o próximo dia 30 sejam
renegociados mais R$ 100 mil.

E conforme o secretário de

Planejamento, Gestão e Finan
ças, de Schroeder, Denílson
Weiss, a Prefeitura não if'deriu
ao Refis porque 80% da po
pulação cumpre. com os paga
-rnentos tributários em dia.

somente para as quitações à
vista. Nesse ano, a Prefeitu
ra arrecadou R$ 713 mil de
tributos. e 10% da população
deixou de pagar suas contas,

-

o que representa R$ 84 mil a'
menos nos cofres públicos;

A secretária de Administra

ção de Guaramirim, Maria Ku

fzkowsky, afirma que essa é uma
boa oportunidade para os' mora

dores e empresários quitarem as

suas dívidas com o poder públi
co. O valor po<te� ser parcelado
em até 30 vezes, com prestações
.mínirnas de R$ 56 e R$ lZ0, com
isenção de multas e juros.

No domingo, aconteceu a inauguração da ponte:de coócretlfllt�'Hga
,

as comunidades dos bairros Estrada Isabel e TIfa dos Künenn. A nova plata
forma vai substituir a !mtiga passagem de madeira. Muitas vezes os mora
dores ficaram isolados por causa das enchentes. O nível do rio sobe, a água
passava sobre a ponte e impedia·o acesso entre os dois locais .

DAIANA CONSTANTINO

'o
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Papai Noel de barba
e sentimentos reais
Para Vasques, Natal é a melhor festa do ano
JARAGUÁ DO SUL/GUARAWIIRIM

Nas primeiras vezes, nem a

família sabia. Ninguém descon
fiava dos 'sumiços dele. Tudo era

um sonho travestido 'de brinca-'
deira, Foram inúmeras as apari- .

ções sem que qualquer um sou

besse da verdade. Hoje, porém,
não há segredo guardado: sim,
por trás da roupa vermelha e do
hohoho está o bancário.

Há 15 anos, pelo menos,
Alencar Vasques é à próprio
-Papai Noel. Ele já nem se re

corda do começo. Sabe só que.
desde criança a figura do bom
velhinho o cativa. E esse en

cantamento foi suficiente para
incentivá-lo 'até a deixar à bar
ba crescer e a não 'cortá-la. Hoje
são Cerca de 70 centímetros.
Mas, houve um tempo no qual
eram quase cem.

Para não deixar dúvidas, ele
ainda temo trabalho de embran

quecer o cabelo e as sobrance
lhas. A vestimenta é completa,
com direito a bengala e saco de
presentes. "Faço isso porque que
ro ver a felicidade dos outros.'
Não existe idade para aproveitar
o Natal", enfatiza.

, KELLY ERDMANN

,

E preciso se

emocionar'
Não basta vestir a roupa ver

melha e distribuir, presentes.
Para ser um Papai Noel de ver
dade, é necessário também se

emocionar. Conforme Alencar
Vasques, por muitas vezes ele
já teve de segurar as lágrimas
que teimavam em escorrer pelo
rosto ao escutar os pedidos das

crianças. Mesmo assim, cada
um deles foi mantido em sigilo.
"Temos de ouvir e guardar. Pre
cisamos respeitar a todos", diz.

O ensinamento o acompa
nha por onde quer que vá. Isso

porque, na opinião de Vasques,
de nada adianta qualquer um
simplesmente aderir à fantasia
do Papai Noel. Antes dela, a

pessoa precisa ter dentro de si o
sentido desse personagem.

Em cada Nptal, Vasques se veste de Papai Noel por mais de 50 vezes

No último fim de semana, o cidade de Guaramirim foi invadida por qua
se 300 Papais Noéis. O encontro estadual reuniu representantes de Santo
Catarina, Paraná e do Rio Gr,pnde do Sul. Alguns deles usam o personagem
natalino poro se divertir, outros o tem também como profissão. De acordo
com o organizador, Alencar Vasques, há quem garanto salários fecheodos
nessa época do ano. No cóso dele, o trabalhó é completamente voluntário
e preocupado em manter a magia que envolve a figura. "Tenho minhas
técnicos. Devemos conquistar os áianças e os adultos aos poucos", diz.

O CORREIO DO POVO IH '
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D� arcebispo ,São Nico'lau
ti Pap,ai Noel de vermelho

Um bom velhinho de bar
bas brancas que, acompanha
do por simpáticas renas, pas
seia pelo mundo distribuindo

presentes na noite de Natal.
/'

Sim, essa é a designação mais
conhecida do Papai Noel, po
rém, não a primeira. Segun
do a história, a fígijsa ,

desse
senhor bondoso está intima-·
mente ligada ao arcebispo São
Nicolau Taumaturco, nascido
na Turquia entre os séculos 3 e

4. Ele seria o verdadeiro, pois
costumava ajudar as pessoas
em dificuldades financeiras e

também alegrava as crianças

com doces.
Mais tarde, a igreja católica

o transformou em santo devido
aos milagres a ele atribuídos

depois de morto. Já as viagens
a bordo de um trenó teriam sido
inventadas pelo professor de li
teratura Clemente Clark Moore,
em Nova Iorque, no ano de 1822.

Logo em seguida, por volta de
1886, o cartunista Thomas Nast

.

deu ao PapaiNoel as tradicionais
roupas vermelhas. A imagem foi
publicada na revista Harper's
Wéeklyti. Para completar, o mito
das renas voadoras apareceu nes
ta mesma época.

CÉSAR JÚNKES

Segundo�
a história,

personagem,
natalino surgiu

entre os

séculos 3 e 4

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISÁ MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Re

. gistro .de Imóveis da 'Comarca de Jaraguá do SUÚ
SC, torna publico pelo presente edital, que CENTRO
IMOVEIS LTDA, CNPJ sob n° 04.636.570/0001-23,
estabelecida na Rua Exp. Gumercindó da Silva n°

119, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei n
° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado nas Ruas 607- João Jahn e 1196-Sem Nome,
Bairro João Pessoa, perímetro urbano de Jaraguá do

" Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Prefeitu-
ra Municipal de Jaraguá do SLiI/SC, conforme Certidão n° 397/2009, expedida em

15.1 0�2009, assinando como responsável técnico, o arquiteto e urbanista Jorge Ta
deu Francéschi Baratto, CREA n° 70739-5, ART n" 3577702-6. O desmembramen
to é de caráter residencial, possui a área total de 377,46rn2, sendo constituido de

2(duas) parcelas.
]0 prazo de impugnação porterceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da

ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a oüctara que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, 1.683 - Centro, Jaraguá do Sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 7 DE DEZEMBRO DE 2009
AOFICIALA

i
-,,'

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de [móveis

'da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna publico pelo presente
edital, que VALDIR MARIO JOCIMINI, CI n° 597.380-5-SESP-SC,
CPF n° 248.356.849-15, brasileiro, divorciado, representante co

merciai, residente e domiciliado na Rua 1190-Francisco Jacomini
n' 29, Bairro Boa Vista, nesta cidade, ALMINDA BACHMANN, CI n°
410.521-4-SESP-SC, CPF n° 621..257.539,87, brasileira, divorciada,
do lar, residente e domiciliada na Rua 112-Domingos Rosa n° 389, nesta cidade e GIANE
CARLA JACOMINI, CI n° 2.988.812-3-SESP-SC, CPF n° 936.220.909-87, brasileira, sol
teira, maior, arquiteta, residente e domiciliada na Rua 112-Domingos Rosa n" 389, nesta
cidade; requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE.DESMEM
BRAMENTO, situado nas Ruas 112-Domingos Rosa e 119Q-Francisco Jacomini, Bairro
Ilha da Figueira, perimetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SUI/SC, conforme Certidão n° 306/2009, expedida
em 14.09.2009, assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura José
Clênio Vargas de Oliveira, CREA n'14266-2, ART n° 3502375,3. O desmembramento é de
caráter residencial, possui a área total de 34.262,00m2, sendo constituído de 3(três) parce
las, .sisterna viário 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.

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE DEZEMBRO DE 2009
AOFIC.IALA
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

Parabéns Bolívia
o presidente Eva Morales e seu partido Mo

vimento ao Socialismo é o grande vencedor nas

eleições da Bolívia. Com mais de 62% dos votos,
o MAS liquidou seus principais adversários num

pleito acompanhado com atenção pela imprensa
internacional. Na sua reeleição, Morales disputou
contra três candidatos de oposição que, juntos, ob
tiverammenos de 40% dos votos do povo boliviano.
O que está acontecendo de bom nesse país pequeno
e pobre? Qual é o segredo damagistral popularidade
do seu presidente?

Em quatro anos de governo, apesar da oposi
ção dos setores mais reacionários da sociedade,
Eva Morales e sua equipe econômica consegui
ram duplicar o ProdutoInterno Bruto do país,
registrando cifras macroeconômicas importan
tes, principalmente através da estatização da
indústria dos hidrocarbonetos e de políticas pú
blicas de inserção social. A obtenção de um PIB
de US$ 19 bilhões, após a cifra de US$ 9 bilhões
em 2005, e um nível de reservas internacionais

próximo a 50% do, PIB, além de uma 'inflação
controlada e um câmbio estável, foram resulta-

<,

do de um modelo centrado em premissas anti
neoliberais. Parece mentira,mas o FMI teve que
reconhecer a contragosto a política econômica
da Bolívia, como um exemplo de prudência e

equilíbrio. Tal elogio pode ser traduzido atra

vés das políticas sociais destinadas a "atender
demandas diretas dos setores mais humildes da

sociedade, na qual se investiram mais de 300

milhões de dólares anuais, com benefício direto
para mais de 25% de uma população de 10 mi
lhões de habitantes. Tal configuração significa

_

acabar com o capitalismo? A resposta vem da

própria equipe do presidente reeleito. "Há, em
primeiro lugar, um espaço capitalista que preci
sa ser reforçado" - explica - ''A diferença é que
agora se busca mudar certas características, a

cabeça não é ó investimento estrangeiro, senão
o Estado produtivo".

Isso significa que, no imaginário político bo
liviano, o capitalismo do desastre, endógamo e

especulativo, deve ser extirpado de vez. Um ca

pitalismo produtivo que aceita uma diversidade
de atores,econômicos, tanto do setor empresarial
tradicional coino daquele que emerge do mundo

popular indígena, pode ser a clave para novas for
mas de geração de riqueza. As forças comunitárias
tradicionais, fragmentadas, golpeadas e dispersas,
como resultado de tantos anos de exploração co

lonial, possuem no seu interior uma potenciali
dade pós-capitalista, no qual o 90% da economia

camponesa é-do tipo familiar-comunitária. Tal é'
o projeto que está sendo potencializado pelo go-

'

vemo reeleito. Os leitores que-se informam ape
nas através da revista Veja (pasquim pseudo-in
telectual, entre os íntimos), seguramente estarão

apreensivos perante tamanho desenlace político.
O perigo da visão fragmentada da realidade resi
de em mostrá-la conforme a alegoria da "Caverna
de Platão". Sugiro, como sociólogo, que utilizem
outras leituras alternativas. Faz bem ao conheci
mento e à saúde.

NOVELAS

VARIEDADES---------

CINEMA '

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• lua Novo (leg)
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias)

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

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

• Avatar (leg) (21 h - qui)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• Planeta 51 (Dub)
(14h, 15h45: 17h30 - todos os dias)
• Novidades no Amor (leg)-........----.
(19hI5, 21 h15 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• 2012 (leg) (15h, 18h -Iodos os dias)
(21 h - sex, sob, dom, seg, ter, quo)

LIVRO

Diferentes técnicos

para times favoritos
o livro truz quatorze partidos fictí

cios, com torcedores ilustres no papel
, de técnicos - o equipe alvinegro de OI i
vetto enfrento o Santos de Fausto Silvo e

o Polmeiros de José Serro, entre outros

agremiações. No final, minibiogrofios
dos destaques de cada um. Uma obro
poro apreciadores de futebol bem jog'odo
e histórias muito bem contados.

• Avolor (Dub) (21 h - qui)

• Cine Mueller 1
• lua Novo (leg) (14h20,- sex, sob, dom, seg, ler, quo)
(.16h50, 19h20, 21h45 -todos os diaS)
• Avator {Dubl (13h50 - qui)

• Cine Mueller 2
• 2012 (leg) (15h, 18h20, 211i20 -todos (Js dias)
• Cine Mueller 3
• Atividdde Poronorlpal (tegY(14h, 16h, 18h ... todos
os dias) (20h, 22h - sex, sob, dom, seg, tet quo)
• Avatgr (leg) ,(21h,,- qui)

BlUMENAU

• Cine Neumarkt 5
• 2012 (leg),(15h30, 18h30, 21h30 � todos os dias)
.• Os Fantasmas de Scrooge (Dub)
(13h40 - sex, sob, dom, ter, quo, qui)

DVD

Aventuras em
outro universo

Prestes o encercr uma novo expe
dição, Marshall é sugado por um forte
redemoinho que o levo poro um lugQr
estranho, há muitos anos de distância.
Agora, ele precisará arranjar formos
de sobreviver neste universo alternati
vo repleto de dinossauros e fantásticos
criaturas.

CAMA DE GATO
Roberto diz o Verônica que vai enganar Glória
paro obter informações. Péricles conto que viu
Alcino dar um cheque poro Consuelo. Mari vê
Verônica sair do hotel, seguido por Roberto.
Eurídice ouve Pedro confessar que roubou os

gabaritos e conta poro seus pois. Nuno conta

paro Alcino que não é primo de Verônica. Alcino
mente poro Verônica que vai viajar. Adolgiso e

Severo. perdem dinheiro no jogo. Sólon diz o

Toís que vai marcar o data do casamento deles.
Alcino vê Verônica e Roberto se beijando.

CARAS E BOCAS
O médico revelo quelucques estava recebendo

,

um tratamento inadequado e ele conclui que
foi armação de Frederico. Espeto descobre que
Xico levou o macaquinho poro sua cosa. Simone
aparece na butique de Dafne paro, rever os

amigos e comento que pretende ficar de vez

na cidade. Jondir se veste de mulher e adoto
o nome de Shirlev para se passar por nomoroda
de Fabiano. Galeno avisa o Judith que o

audiência sobre a tutela de Xico foi marcado,
mas tem uma má nolicio poro lhe dar.

VIVER A VIDA
Garcia convido Doro e Rafaela para passar os

férias na Argentina e elo fica aflito por causa do

gravidez. Renato sente-se deslocada ao perceber
o entrosamento entre Miguel e lucia no. Edite dá
o notícia de que Helena perdeu o bebê e todos no

pousada ficam tristes. Renato comenta com Regi
na que Miguel a tem deixado de lado e que não

participo mais de sua vida. Dora sente um forte

enjoo ao sair de cosa e inventa poro Garcia que já
marcou um médico. Sandrinha conta para Flavi
nho seus planos de ir ao Rio atrás de Beoê

PODER PARALELO
Bruno.acuso Tonv de ser um assassino frio ca-'
paz de motor o própria mãe. Tonv dá um soco

em Bruno, que lhe responde do mesmo forma.
BrunO vai ao bar, enche um copo e bebe. De

pois, atira seu copo contra Tonv e arrebenta o

cabeça dele. Tonv gtoca ferozmente Bruno. Os
dois sangram. Bruno pega um pedaço de cedei
ro para matar Tonv, mas Rudi impede batendo
em Bruno. Vânia garonte a Neide que a levo até
Armando se ela fizer o operação de transferên
cia de um milhão e meio de dólares do Suiça
poro o Brasil.

'
,

BELA A FEIA
Clemente toca uma música romântico e Belo
choro. Ele pergunta o que está acontecendo e

Bela conta que Rodrigo pediu demissão e Ve
rônica é a nova diretora. Elviro interrompe e

,fico chocado. Belo revelo que só continuo na

agência por conta de um pedido .de Rodrigo.
Natália conto paro Camilo e luzia que terminou
com Max. As duas consolam a amiga. Nelson
conta as' novidades da agência para Jacinto e

pede ajuda ao amigo para reconquistar Bela.
6uto chega do írnhclho com ar triste e Bárbara
debocha do filho.

(O resumo dos cnpltulos é de responsabilidade
das emissoras). ..
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DIVIRTA-SE ANIVERSÁRIOS

14/12
Alexandre Baddenberg
Amario Zech
Bryan da Costa
Carla F. Picolli

.

Daniel S. Pereira
Evanir Nonato
Fabiano Qraeger
Gabriel Rossito
Gabriela Volpi
GeoUso Roonghetti
Henrique R. da Cruz
Hilário M. Wagernowsky

. Igor Martins
Jeovana PechebilslU
Jhonatan dos Santos Pel�ns
Jonotan G. Trentini

, Josiane L. Macedo
Julio C. Maba Floriani
Leticia Rossito

.
Marcelo Fobioni
Maria Raimundi

.

Matheus Teston Vieira
Miquéias N. ilienert
Moacir Vital Vegini
Odete Campregher
Otilia Scwirkowski

,Rosangela L. Corre0
, Roseli Selke
Silva P. Vieira
Soraio C. Nunes Kellner
Tiago R. Bacbmann

. Viviane K. Dzonek

A loira e o bebê
A loira entrá no farmácia com um bebê no
colo e pergunto para o farmacêutico:
- Moço, eu posso usar o suo balanço de
bebê?
-Infelizmente, está quebrado. Mos nós
podemos calcular o peso do bebê se pe
sarmos o mãe o bebê juntos no balanço
de adultos e, em segllido, pesarmos o

mãe sozinho, subtraindo os valores!
- Que interessante! - exclamo o loira,
abismado - Peno que não vai dor certo.
- �o,r quê? Algum problema?

.

- E que eu não sou o mãe do bebê! Sou
o tio!

Fernanda recebe
alta do hospital
A recém-nascido Iulsn e o mãe
Fernando Rodrigues tiveram alto no

tarde de domingo (13) do materni
dade Perinatal de loronjeiros, Rio de
Janeiro. O bebê é fruto do romance

do atriz com o ator Rooni Carneiro, e
nasceu no sexto-feiro, 11 de dezem
bro, às 17h52, com 2,950· kg e 47 cm.

No saído do hospital; Fernando posou
poro os fotógrafos mos não deixou o

rostinho de luiso à mostro.

Undsaylohan tem
problemas com ONG
lindsoy lohon ficou encrencado com

uma organização não-governamental
indiano 00 postar uma mensagem em

seu Twitter afirmando que em um dia
_

de t.robolho no país, onde foi gravar
um documentário do BBC sobre o

tráfico infantil, elo teria salvado mais
d.e 40 crianças. A rede de TV america
no saiu em defeso do atriz, que nõo se

manifestou, mos tirou o comentário
do miniblog.

SUDOKU

�aé
O vaidoso
Loren,

princesinha
do leitora
Bruno
Letícia

s�-

15/12
Adriana Murara
Alexsandro Moraes
Álvaro Bertoldi
Barbara C. Pianezzer
Beatriz E. Lunelli
Cladimir A. Gonçalves
Claucia Schwardz
Cristiane Martins
Cristiano Nurinberg
Eduardo Muller
Estela R. Parma
Everton F. Linemann
Fernando Martins
FilollJena R. Fogliatto
Graziela da Costa
Hilton J. Gorris
Iria Isberner
Irineu V. Alves
Jonathas da Silva
Ká'tia S. Welter
Maria E. Hindlmayer

s Mônica Engel Lemes
Paulo da Silva Ramos
Rildo Ruediger
Rodrigo J. Herr·
Rodrigo Ostiz
Ruth B. Zimmermann

TIl,ais Bublitz
Thalissa Henn Fagundes
Valcir Sifert Wendorff
Wilson Kanigoski '

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

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

_ PREVISÃO DO TEMPO
-

Fonte: Cirom/Epagri

Presença de sol com temperaturas
mais altos. Durante o tarde, pancadas
isolados de chuva com trovoados.SOLUÇÃO � Fases da lua

CHEIA MINGUANTE

"')) 9/12

NOVA NASCENTE

16/12 �,�4/1_2
1376<;18254
'86254'7319
954 2 � 1 786
69381542'7
781 462 9 3 5

2"45973168
52:'9384671·
41872 6 593
376 159 842

2112

tp>. Jaraguá do Sul e Região

HOJE
MíN: 19°C
MÁX: 29°C

Sol com pancadas
de chuva

QUARTA
MíN: 20°C
MÁX: 31°C
Sol com pancadas
,de chuva

QUINTA
MíN: 21°C
MÁX: 23°C
Chuvoso Nublado

/

'''I ÁRIES .

\�I' (20/3 a 20/4)
,

l� I' Poderá ter sucesso
.\. � nos estudos e rece-

,

ber uma proposta
de emprego hastante tentadora.
O romance ganha mais cer neste
dia. A noite pode ser de grande
paixão. O momento é ideal para
conhecer pessoas, fazer contatos
e enviar currículos.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Deixe a individu
alidade de lado,
as alianças estão

altamente favorecidas e, por
isso, deve investir nas parcerias.
A noite promete ser mágica!
Uma declaração repentina pode
surpreender. O dia é favorável
para negociações em geral.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Não tenha receio
de usar sua criati-,
vidade no trabalho.

�O setor sentimental promete
novidades e você terá motivação
de sobra para investir na paque
ra e no romance. Chegou a hora
de dar uma mão para alguém
que está precisando.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
A troca de ideias
promete ser muito
estimulante, seja

no campo profissional ou no

afetivo. À noite, o astral está
com tudo para o namoro. Nas

conquistas, sucesso garantido.
Seu carisma 'trará para sua vida
tudo o que você precisa .:

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
Com a Lua em seu

signo, estará mais
otimista e terá

gestos maiores de generosidade.
Vênus entra em cena nesta noite,
garantindo maior sensualidade e

poder de atração para você. Terá
mais sorte na hora de realizar os
seus projetos.

AQUÁRIO

P·r (21/1 018/2)

'Tudo indica que

,Iii. estará mais popu
lar e sociável, po

dendo ter sucesso nos contatos

que fizer. Na paixão, aventure-se
um pouco mqis. Os caminhos
estarão abertos para você e um

deles, certamente, deverá te
indicar a felicidade no amor.

CÂNCER
�".
�.......� (21/6 a 21/7)
,��:, O dia favorece as

: ; atividades junto ao

público, trazendo o

estímulo necessário para quem
trabalha com o comércio e tudo
o que envolva o universo femi
nino. De�ique-se a quem ama.

Mostre generosidade e será
beneficiado espiritualmente.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Bom dia para

-

ganhar dinheiro e

investir nas suas
ideias. Terá maior

percepção do valor das coisas e
do seu também. Gmnde vitória
na paixão. COnfie na sua intuição
e transforme desvantagens em

pontos a favor. •
,

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/0

� Você se sentirá .

,

mais confortável
se puder agir com

maior privacidade no trabalho.
Quanto mais discrição tiver,
maior será o seu prazer. Leia o

Salmo 18 em voz alta, de manhã
. ou à noite, para obter proteção

- no seu dia a dia.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Confie em seus

instintos para os

negócios, pois tudo
indica que não faltará habilida
de para lidar com dinheiro. Há
chances de realizar seus desejos
no amor. Se ontem não tomou a

decisão que pretendia, aproveite
hoje para fazê�lo.

Il}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
O desejo de ser
útil pode fazer
com que a sua

dedicação aos que1Ima se torne
maior. BlIsque mais privacidade.
Realize suas ativida��s diárias
sem contar com as respostas

, que espera. Algo novo irá atrair
sua atenção.

PEIXES
(19/2 ri 19/3)
O dia,favorece
os contatos
de trabalho

podendo, lnelusíve, mudar de
C!lrgo. Vênus indica'que é hora
de exibir o seu charme. Saberá
conquistar a pessoa amada. Ter
fé é, acima de tudo, ncredltar
que 'Deus te ama.
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Por Elijane Jung u niversotpm@ocorreiodopovo.com.br

VARIEDADES-�-------

Universo TPM
. Menos Helô,

. \

menos
Numa página da internet leio

que uma senhora de 100 anos

é assassinada pela amiga de 98.
Na outra, as professoras são pe
gas em flagrante mi sala de-aula,
completamente peladonas. De
pois li que a Garota de Ipanema,
Helô Pinheiro, gostaria de ser a

musa das Olimpíadas no Rio. Cá
. para nós, eu ainda a acho con

\ servadíssima e bonita. Mas não
creio que seria bonito, nem para

ela, nem para nós. É mais ou menos como colocar aAnaMaria Bra
ga, ou aMarta Suplicy. Apesar do charme e do glamour que elas têm,
não acho que o título de "musa" se encaixe em ríenhuma delas..

1

Ah, OS decotes!
As mulheres adoram um bom de
cote, justamente porque eles, os

homens, .também adoram (a pro
pósito, muito, mas muito mais do

que nós). Só que nós temos uma

questão . importante a resolver
para escolher o decote: o tamanho
dos nossos seios. Quem tem pequenininho fica pensando que um de
cote pode desvalorizar aindamais a "falta" de volume, Quem tem tama
nho G não quer parecer ousada demais. É aí que entra o sutiã. Escolher

. um modelo que não marque, e que de sustentabilidade aos grandões
e volume aos nanicos é essencial. Seios pequenos suportam qualquer.
decote. Seios grandes sugerem um decote canoa ou redondo, não mui
to fundo, enquanto que os decotes em "v" podem acabar com a sensu
alidade e descambar para o vulgar. Falando nisso, é interessante que, ao
escolher o decote, você se olhe no espelho e dê aquela abaixadinha. Se
tudo ficar no lugar, vai semmedo que o sucesso está garantido.

BISCOITO DA SORTE
Jogue flores no caminho dos outros.

• Li em algum lugar que
crianças que preferem o

doce ao salgado tendem
a crescer mais rápido.
Devem ser aqueles bo
los de chocolate que _

meu filho come sozinho
-

que lhe deram 1,70, com
apenas 12 anos.

INSENSíVEL
O que é que dá na cabeça de um cara que termina com

a namorada usando de maldade? Seria simples dizer que
não quer mais, que gostaria de ficar sozinho, que pensa
que devem seguir caminhos diferentes e coisa e tal... Mas
daí a ser cruel, dizendó que sente pena, que se sente eno

jado ao lado da garota? Isso é crueldade demais. É vontade
de machucar bem fundo! A propósito, isso não é coisa de
homem, isso é coisa demoleque que ainda não viveu nada
e não entende o quanto às 'pessoas são importantes. É coi
sa de um sujeitinho que ainda precisa aprender a ser gente
de verdade. Aos homens (e mulheres, na verdade), um avi
so: não maltrate ninguém de graça, muito menos alguém
que te deu valor. Sejam homens, afinal!

• . No ano passado a

gente lavou a calçada e

o muro lá de casa, ativi
dade que durou sete ho
ras. Esse ano, repetimos
a ação, e levamos nove.

Em 2010, já combina
mos: vamos pagar para

,

alguém fazer o serviço
sujo ... Ufa!

Bem, as�!':'l f.�Po�J.����qe2��a cam-

panha para arrumar ummarido paramim (brincadeirinha, óbvio,
pois eu tenho super capacidade de conseguir isso sozinha). Então
que cheguei na cozinha outro dia e encontrei uma carta gigan
te; que havia sido devolvida, pelo destinatário, que leu e, mesmo
assim, devolveu. O destinatário era o Papai Noel. Elas, as amigas
fofas, fizeram a sacanagem no intuito de dizer que nem o Papai
Noel resolveria esse problema. O detalhe é que haviamesmo uma
cartinha lá dentro, que elas escreveram caprichosamente. A car

tinha era uma fofura.O que me desapontou foi a devolução. Não
estranhem se eu estrangular alguém do trabalho.

-

• A nova moda no Bra

sil, vinda da Inglaterra
são as pulseiras do sexo.

Umas tirinhas coloridas
feitas para se arreben
tar, onde cada cor cor

responde' a uma ação.
Quem arrebenta tem

direito a receber o "ca
rinho". Posso com isso?
Adeus à inocência.

• Marília Gabriela, aos

61 anos e Ângela Vieira,
aos 57, protagonizam
cenas bem ousadas em

"Cinquentinha", minissé
rie da Globo. Nudez e bei

jos entre as atrizes, têm
causado algum rebuliço
nos telespectadores.

• Nenhum de Nós: "
...

Procure o seu caminho.
Eu aprendi andar sozi
nho. Isto foi há muito

tempo atrás, mas ainda
sei como se faz. Minhas
mãos estão cansadas.
Não tenho mais onde
me agarrar. Não vou

mais lhe segurar, vou

deixar que você se vá... "

Rua Expedicionário João Zapélla. 211. - 47 3274-0100 - Jaraguá do Sul
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o goláo �'�I�d���or��O��!I�i��inômi�
Marise leite, que está em temporada na city revendo familiares, foi presença
notada pelas gatas da nova geração na festa do sagitariano, que aconteceu,
sábado, na Moinho Disc. Ele esbanjou simpatia e é iluminado igual ao tio, o

empresário Marino leite.
.

NIVER
Quem o esqueceu está em

tempo de desculpar-se.
O assessor de imprensa
Ronaldo Corrêa, foi o mais

querido aniversariante
da cidade, ontem.
Liguem! ele vai adorar
saber que foi lembrado.

ONDE COMER
BEM EM JARAGUÁ
No restaurante do Mime. Um dos
melhores Buffets da cidade.

" O remédio contro

.
tempos ruins é ser

paciente ,com eles. "ANONIMO

• Está nascendo em Balneá
rio Camboriú, o Baviera Bier

.

Pub. Espaço temútico que
será 'pilotado por gente de

Jaraguá.

NAS RODAS
• Há quatro anos continuam
namorando, na maior sintonia,
a boa gente Aline Bortolini
- que está sempre elegante
e radiante- e o boa praça,
André Becker. Eles curtiram
com cmiqoso domingo de sol

regado a piscina e churrasco.
O amor é lindo!

• A loira Si Iene Dili, solteira
por opção, agora toda bron

.

zeada e corpo malhado, des
perta olhares por onde anda.

DICA DE TERÇA
Curtir com os amigos o F12
Bar, o novo point do city.

LI NUM JORNAL
Que uma pesquisa divulgada
pela Duloren aponta as linge
ries com cores lemáticas como

preferência nacional, entre as

mais descoladas, para virada
de ano. A dupla campeã? Sutiãs
amarelos - para atraírem fortu
nas - combinando com 'calcinhas
vermelhas - tom da paixão. Com
bina? Sei lá!

LEiTORA FIEL
A leitora fiel de hoje é a recém
casadil Sandra Mora Kath. Ela é
outra querida que também lê a

coluna todos os dias peru ficar
super antenado rio que acontece
de melhor em nossa sociedade.

PIQUETE
A sensação de domingo, no pi
quete do patrão Chiquinho, em

.

Corupá, não foi às prendas e nem

tampouco as gineteadas. O desta
que do dia foi o cavaleiro Rodrigo
Mendonça, o "Bico". Não tinha pra
ninguém, em cima de um poderoso
pangaré, parecia o Rodrigo Pessoa
em seus melhores dias. Pode!

O atleta Felipe Mathias, foi um dos grandes destaques do
Campeonato Catarin�nse de nataçáo, categoria juvenil

A jovem Ariane
_ Wunderlich,
filho do

implantodontista
Marco Wunderlich
e Amélia,
estudante do 6°
ano de medicino
do Univali,
emborco amanhá

poro Tulsa (EUA).
No programo
realizar 30
dias de estágio
no Hospital
Universitário
de Oklahoma

w.�I.W.,�bl!Jle:l!terrnna'1tm"'ill .. conm!_blí
/

•••
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BUElTERMANN

TE CONTEI!
iii". José Osnir Tines e Maria

,Roseli Spezia, trocam alianças
no. próximo dia 19. Felicidades!

• Sexto-feira, no Estação dô
Tempo, presença da excelente
dupla sertaneja Nicolas &
Matheus e a participaçãô dos
DJs Bibe Andreata,Spark é
Jhonz. Agendem!

• A empresário Clico Voigt.
Certamente, foi a aniversariante
mais festejada, domingo, em
Floripa. Mil vivos paro elo.

• Outra querido que apagou
velinhas no domingo, foi
Deisy Cristina de Oliveira.
Parabéns, Deisy!

• Apagam velinhas bem nesta

terça-feiro: o promoter Neni
Junkes, Elaine Kuhnen, esposo
do amigo Beta Fiscal e Cássio
Padilha.

• Deu no site Tutty Vasques.
que corre à boca pequeno, em
Brasília, a necessidade de se

criar um programo de corrupçõn
sustentéeel no País. Do jeito que
está, francamente, é o fim do
mundo.

• Adorei o cartão de Natal
enviado pelo pessoal bacana da
Acão Social. Valeu mesmo!

• Faço uma criança feliz neste
Natal! Por favor, não esqueça.

• Com essa, fui!

,.
'CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES
Concretizando seu projeto de vida

www.crimaconstcom.br
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Bernt Entschev
HEADHUNTER

Porque não
ter um parceimi

Fico
.

deveras lisonjeado contas, quanto mais para inves
quando sou convidado por pes- tir na companhia. O brilho em

soas queaconselhei em algum seus olhos desaparecia a cada
momento da vida, para veri- solução que encontrávamos e

ficar os resultados de minhas constatávamos ser inviável. Até
recomendações. Há pouco tem- que me surgiu uma ideia que
po, senti uma satisfação muito me parecia ser muito óbvia. Se

grande ao saber que a empresa ele não podia oferecer tudo, por
de um antigo amigo saiu do que não se aliar a alguém que
sufoco graças a uma conversa estivesse no mesmo barco?

que tivemos. Geraldo. veio. ao Sugeri que ele procurasse,
meu escritório já desiludido da antes de desistir de sua empre
vida, acreditando que seus es- sa, algum outro empresário que
forços em salvar sua empresa já oferecesse serviços complemen
poderiam ser considerados um tares aos seus. E não precisamos
fracasso. A empresa com pou- quebrar muito' a cabeça para
co mais de dez anos ia de mal encontrar uma empresa nesses

a pior, perdendo espaço para a padrões. Naquele, dia, Geraldo.
concorrência que oferecia não saiu de meu escritório cheio de
somente. os mesmos serviços esperanças e, após alguns dias,
que ele, mas 11.11.-

\ ligou-me para
também outros \J\J Seus funcionários contar que ti-
correlacionados. nha fechado
A empresa, que respiravam um ar uma parce-
oferecia solu- de cumplicidade e a ria com o tal

'ções em tele- empre s ário.
fonia, havia se palavra de ordem A partir dali,
tornado referên- era parceria cv:\ podia abordar
cia no mercado 1111 .seus clientes

logo que foi fundada, porém oferecendo um serviço muito
com evolução tão rápida, vinha mais completo. E o esforço co

perdendo espaço para as outras rriercial, o que era melhor,' era
empresas que acompanharam duplicado, pois os dois focavam
tais modernidades. suas forças. em angariar novos

Enquanto Geraldo me conta- clientes.
'va a história de sua empresa e O resultado disso foi. uma
me relatava o momento em que parceria muito saudável. Pouco
ele notou que' perdia seus'me- mais" de seis meses após O fe
lhores clientes, percebi que seu chamento da parceria, as duas
maior problema era a obsoles-

. empresas viram seus lucros vol
cência. Com o mundo cada vez tarem a dar sinais de recupera
mais tecnológico, a integração ção. Na visita que fiz a empresa
de serviços e programas é fun- dele, percebi a diferença que fiz
damental. Por isso, a busca por ali. Seus funcionários respira
empresas que oferecem tudo vam um ar de cumplicidade e a

num só pacote, cresceu desen- palavra de ordem era parceria.
freadamente. E não só entre as empresas, mas

.

Minha primeira reação foi sim entre os funcionários, que
orientá-lo

_
a implantar novos entenderam a importância de um

serviços e competir de igual complementar o outro, fazendo

para igual com esses concor- com que a união das forças de
rentes. Seria o ideal, realmente, ambos fosse tomada como pa·
mas não vinha ao caso. Ele mal rârnétro para quaisquer ativida
tinha dinheiro para pagar as des, decisões e processos.

INDICADORES

SELlC 8,75%

TR 0,020%

CUB 983,37

BOVESPA "* 0,03%

POUPANÇA 0,5513

21.0UTUBRO.2009

10.DEZEMBRO.2009

DEZEMBRO.2009

14.DEZEMBRO.2009

] 1.DEZEMBRO.2009

DÓLAR COMERCIAL (EM RS) 1,7430
DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,7100

DÓLAR PARAL�LO (EM RS) 1,8500

EURO (EM RS) 2,5550

1,7450 " -0,74%

1,8600 ... -2,29%

1,9500 ti; 0,54%

2,5597 '" -0,680/0
-

ECONOMIA-------'---�-------
TECNOLOGIA

Jovens mudam mais
de aparelho celular
'Qualidade e preço são maiores motivações.

. DIVULGA AO

Segundo pesquisa da con
sultoria Nielsen, os jovens
-de 15 a 24 anos são somente

3% entre o público que usa

celular apenas em sua fun

ção "tradicional". No entan

to, 'são 24% dos usuários dos
chamados serviços de valor-::

agregado, que incluem. de

jogos a download e serviços
multimídia. Além disso, eles
são os menos fiéis à operado
ra de celular.

A pesquisa mostra que os'

clientes de 15 a 34 anos res

pondem por cerca de 59% dos
usuários que trocaram de ope
radora nos últimos 12 meses.

De acordo com o gerente re

gional da 'consultoria, Thiago
Moreira, o que eles buscam é
uma qualidade de rede maior
e promoções. Quanto maior
a idade, maior é a lealdade à

operadora. _

Com o aumento do tráfego
de, informação, a qualidade
(ou falta dela) geral da rede é
o motivo indicado por 23%
dos usuários jovens para a

migração,
-

atrás apenas do

'preço, que: motiva 40% das
trocas.

As escolhas também de

pendem da sofisticação dos

aparelhos. Em 2008, a comer
cialização de celulares com

câmeras embutidas alcançou
mais de 60% do volume total
das vendas, enquanto a ven

da de aparelhos com toca

dores de MP3 e rádio repre-'
sentou 35% e 55% do total,
respectivamente.

CONSTRUÇÃO

R$ 1 bilhão
de crédito

A Caixa Econômica lançou ontem uma

linha de crédito de RS 1 bilhão poro o com

pro de materiais de construção em lojas de
varejo. O prozo de financiamento é de até
24 meses e o valor máximo de cada com

pra é de RS 10 mil.De acordo com o vice
presidente de pessoa físico da Caixa, Fábio
Lenza, o taxa de juros dependerá do acordo
firmado com coda lojista.

Quanto menor a idade do usuário, menor a lealdade ii operadora de celular

Cuidado na horlÍ do compra
As últimas pesquisas do IBGf(lnstituto Brasileiro de Geografia e

Estatística) mostram que cerco de 25 milhões de celuleies estão hoje
nos mãos de brasileiros com menos de 25 anos. E desde a entrada em '

I

vigor da portabilidade telefônica no país, em setembro de 2008, quase
2,1 milhões de pessoas já trocaram de operadora de celular. Ouando
esse for o desejo, 'o Procon orienta o consumidor a estar atento ao

contrato, para não fazer a escolho baseado em promoções que podem
acabar dentro de um ou dois meses.

-

LOTERIA
_

CONCURSO N° 04406
Plêmio Bilhete Prêmio {RS)
1° '45.643 601}.1)OIJ.OO
:2" 43.333 31.500.,00
30 59.606 24.00Q,ÔÔ
.11.0 15.353 15;390,00
5,0 68.:251 H).500)30

55--- 63 .. 74 --16 - 80
81 -- 86 _. _o> 91

01 -31-39:'-48-
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----�-----NACIONAl
COMBUSTíVEL

rabeüonatc do MlInjd�li-o e Comarca dê J;Uilg1,jâ do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
TabellãeOfl(ia'!a De�igoada

Avenida Marechal Deodoro da Pcriseca noJ 1589,
Telefone: (47) 3273-2390 H. de Func. 09:00h às 1 B:OOh

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO Df SANTA CATARINA

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARlNA
Tabelionato do Município e Comarca de ]araguá do Sul - MargotAdelia Grubba Lehmann,Tabeliã eOficiala

Desiguada - Avenida Marechal Deodoro da Fonseca ne 1589 - Telefone: (47) 3273-2390
Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDl1l\LDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 diasúteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. Apresente publicação se deve ao fato de ais) pessoais) indicada(s) para
aceitarternl, ou pagar(em) ser{em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em} resídentefsl
OJ.1 domiciliada(s) fora daCtrcunscríçãoGeográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts:995, 997 etc 1023, todos do CNCG).

Protocolo: 130819 Sacado:AA CATARINENSE DESENTUPIDORA LTDA CNP): 05.231.494/000
Cedente: BEHLING TRANSPORTES ESERVlCOS LTDA CNP]: 05.552.586/000
Número do Título: 13061 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 24/11/2009 Valor: 210,00
liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 131010 Sacado: ALDO NEUENDORF CPF: 194.380.449-49
Cedente: AlTAIR ANTONIO BORGES DE FREITAS ME . CNP): 97.514.061/000
Número do Título: 2937002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO·BRASILSA DataVencimento: 26/11/2009 Valor: 181,50

. Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$16,oo, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131106 Sacad�: ALDOINO MENDES MOREIRA CPF: 694.041.609-97
Cedente: CIDADE GESSO IND DEARTDE GESSO LTDA CNP): 04.544.376/000

-

Número do Título: 1167 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 26/11/2009 Valor: 1.026,00
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00
------.-----------------------------------------------------------------------:----------------------------------------------�----------

Protocolo: 131105 Sacado: CECILlO DAROCHA NETO CPP: 007.474.809-23
Cedente: INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTASADIITZ UDA CNP]: 09.123.492/000
Número do Título: 010119-2 Espécie: Cheque
Apresentante: INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS ADUIZ LTDA DataVencimento: 10/10/2008 Valor: 1.600,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00 -c,

Protocolo: 130660 Sacadô: CRISTIANE GISELE ARAU]O CPF: 004.119.119-61
Cedente: COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTR PONTUAL CNP): 05.939.929/00'0
Número do Título: 6628002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação

.

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 23/11/2009 Valor: 1.120,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,0.0

Protocolo:131019 Sacado: DANIELA HINTZ-ME CNP]: 08.784.002/000
Cedente: DISSOlTEXINDUSTRIAQUlMICAlTDA CNP]: 59.599.555/000
Número do Título: 000290M Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento:"3(f/1lI2009 Valor: 592,39'
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 131046 Sacado: )ALZI EMPORIO DAS MADEIRAS LTDA CNP): 04.551.648/000
Cedente: INFOSOFT SISTEMAS LTDA EPP CNP): 73.378.903/000
Número do Título: 1I565-E Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 27/11/2009 Valor: 630,00
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131234 Sacado: MAQMAlS COtvIERCIO E SERVlCOS LTDA CNP]: 10.833.700/000
Cedente: NS IMPORTACAOE COMERCIO LTDA CNP]: 83.951.236/000
Número do Título: 90642-001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 17111/2009 Valor: 1.568,17
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$17,41, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 131049 Sacado: MARCONDES DEALENCAR POlZIN ME CNP): 05.658.046/000
Cedente: FERRAMENTAS GERAISCOMERCIO E IMPORTACAO SA CNP): 92.664.028/000
Número do Título: 214931-5 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 02/ 12/?009 Valor: 5.339,10
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 130308 Sacado: MARCOSANTONIO POVOAS. CPF: 623.472.419-15
Cedente: POSTOMIME LTDA CNP]: 83.488.882/000
Número do Título: 55117 'Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 15/J-J/2009 Valor: 1.810,29
Liquidação após a jntimação: R$10,00, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00
---------_._-------------------------------------;.-_!_----------------------------------------------------------------------:------------
Protocolo: 131104 Sacado: MARCOS JOSE SARAMENTO CPF: 003.939.889-70
Cedente: INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS ADIJIZ LTDA CNP): 09.123.492/000
Número do Título: 734887-8 Espécie: Cheque .

.

Apresentante: INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS ADI)IZ lTDA DataVencimento: 13/01/2009 Valor: 1.000,00
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$"lO,OO _

Protocolo: 131275 Sacado: MASSA FAC!:IL COM.E FAR. PROD AL.LTDA , CNP): 08.722.197/000
Cedente: FSSAIND E COM DE PROD Al1ME�ITICIOS LTDA CNP]: 03.241.442/000

.

Número doTítulo: 25117 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 29/11/2009 Valor: 591,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 131166 Sacado: MS MODAS LTDAME CNP): 10.782.850/000
Cedente: CONFECCOES ROVIANLTDA CNP]: 81.337.909/000
Número do Título: 005709.3/6 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 01/ 12/2009 Valór: 717,50
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 131318 Sacado: OHMS COM MATERWS ELETRIGOS L CNP]: 73.340.721/000
Cedente: CROSSFOX COMERCIO.C EL LTDA

.

CNP]: 08.573.550/000
Número do Título: 0000q_804B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil porIndicação
Apresentante:�O lTAÚ S.A. Data Vencimento: 25/11/2009 Valor: 688,17
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital:·R$10,00

Protocolo: 131317 Sacado: PRISMAELETRICAE TERRAPLENAGB CNP]: 73.340_7211000
Cedente: ROMAGNOLE PRODU'FOS ELETRlCOS CNP]: 78.958.717/0QO
Número doTítulo: 0036157/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ S.A.

.

Data Vencimento: 25/11/2009 Valor: 747,30
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 131252 Sacado: REGIS COM. DE BRINQUEDOS CNP): 79.912.788/00'0
Cedente: MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA PAU LTDA CNP): 61.096.244/000
Número do Título: 078265 Espécíe: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 14/11/2009 Valor: 834,24
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 130539 Sacado: SIDNEY BERRl CPF: 645.438.039-49
Cedente: ORTO ARTEODONTOLOGIA LTDA CNP]: 10.771.692/000
Número do Título: 001811C Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 10/11/2009 Valor: 300,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 131102 Sacado: SIMdNE ESSYTODT CPF: 031.187.309-00
Cedente: MÃRCOLlA MULTlMARCA COM. DEVEICULO LTDA CNr): 08.065.442/000
Número do Título: 002/002 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: MARCOLlA MUlTlMARCA COM. DE)JEICULO LfDA DataVencimento: 10/09/2009 Valor: 1.500,00
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00
______ w __ * * __ �� • __ " __ •• •• : : _

Protocolo: 131219 Sacado: TEMPERSTEEL - TRATAMÉNTOS TERMICOS trDA CNP]:"11.021.543/000
Cedente:WHITEMARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNP): 35.820.448/000
Número do Título: 747593-001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 02/12/2009 Valor: 366,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 131077 Sacado: TOP RODAS CENTRO AUTOMOTIVO lTDA ME CNP): 05.804.749/000
Cedente: SAULO'LEAL CNP]: 81.618.829/000
Número do Título: 174003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 27111/2009 Valor: 1.000,00
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$17,41, Diligência: R$ 20,00, Edital, R$10,00

MargotAdelia Grubba Lehmann, Tabeliã e Oficiala Designada
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Petrobrás anuncia

mudanças- na gestõo
Produção de gasolina no-país diminuiu 3%

DIVULGAÇÃO
A queda nas vendas de

gasolina levou a Petrobras a

adotar mudanças na gestão de
suas refinarias. Segundo da
dos da Agência Nacional do
Petróleo (ANP), a produção de

. gasolina fia país teve redução.
de 3% até outubro, para 16,4
bilhões de litros. O Brasil é

exportador do combustível,
mas os mercados america
no e europeu também estão
enfrentando retração, Além
disso, a estatal não consegue
a mesma rentabilidade em

suasvendas externas porque
a gasolina brasileira não aten

de padrões de qualidade dos

principais consumidores. ''A
Petrobras dispõe de certa

-

fle
xibilidade para adequar seu

perfil de produção ao perfil de
demanda; tanto interna como
externa", comenta a empresa,
em nota na qual confirma a es

tratégia de reduzir a produção.
"O principal motivo para essa

adequação na produção foi a

redução do mercado para -esse
derivado, para a qual contri
buiu efetivamente o expressi
vo avanço no consumo de ál
cool hidratado",

Segundo especialistas, a

manutenção da tendência de
crescimento do consumo de
etanol depende da política de

preços da Petrobras para a ga
solina. O preço do combustí
vel está praticamente estável

para o consumidor final desde
2005" - houve dois reajustes no
período, mas que não chega
ram às bombas por conta de

alterações na carga tributária.
A indústria canavieíra es-

MEIO-AMBIENTE

Fase decisiva
em Copen�ague
A minisíro-chefe da casa civil, Dil

ma Rousseff, começa rlÍ a ú ltima sema

na de negociações exigindo dos países
ricos metas mais claras de redução
das emissões de gases que provocam
o efeito estufa. Segundo a minlstm..
as metàs estão longe de um consenso:

variam de Z5% a 45% até 2020.

- Gasolina brasileira �õo atende padrões dos principais consumidores

do petróleo em pelo menos um mês
durante o ano (a conta considero que
o primeiro deve custar até 70%- do

preço do segundo). Em 10 estados, o
etanol ficou mais em conta em todos
os meses até novembro.

Etanol compete com a gasolina
Este ano, o preço do etanol só nõo '.

esteve competitivo com relação à gas
olina no Aére, ParlÍ, AmaplÍ e Roraima,
onde não há produção e os cestes.do
transporte são altos. Em todos os out
ros Estados, o etanol bateu o derivado-

pera recuperar margens de
lucro no próximo ano. "Espe
ramos em 2010 um mercado
mais equilibrado, com preços
que remunerem o investimen
to e com consumo não tão es-

POLÊMICA

Bispo br�tônico
elogia Talibõ

o bispo anglicano para as Forças
Armadas Britânicas, Stephen Venner,

_ causou polêmica ao declarar em ent
revista ao jornal britânico "Daily Tele
groph", publicado ontem, que os mili
tantes do Talibã poderiam "talvez ser

admirados por sua convicçõo à fé e seu

senso de lealdade uns com os outros".

palhado pelo país", .comenta
o diretor técnico da União da
Indústria de Cana de Açúcar,
Antônio Pádua,

AGÊNCIA ESTADO

PESQUISA CIENTíFICA

Colisor registra
,recorde de energia·

A Organização Europeia de Pesquisa
Nuclear informou ontem que o Grande
Colisor de Hádmns produziu 50.000

choques de prótons e alcançou o maior
nível de energia jlÍ registrado, no último
fim de semana. Em 2010, o equipamento
deve ser usado para investigar fenôme
nos físicos como a antimatéria.'
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Não erre ao escolher óbrlnquedo

Comprar presentes para as crianças exige atenção redobrada

Com
a proximidade do Natal, as

lojas de brinquedos ficam re

pletas de pais que procuram o

melhor presente para seus filhos, o que
parece tarefa fácil, mas não é. Os pais
precisam ficar atentos a alguns cuida
dos na hora da compra. Brinquedos
inadequados podem trazer sérios ris
cos à saúde das crianças.

. Primeiro de tudo, os pais devem
observar a presença do selo do Inme
tro (Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial).
Esse é o instituto por onde to-

_
dos os produtos,
devem passar
antes de chegar

, às mãos do con

sumidor. Produ-
, tos sem o selo de

certificação não
foram testados

quanto aos riscos
oferecidos. Dessa I

maneira, as crianças
ficam expostas a aci
dentes que podem ser

provocados por fatores
tais como pontas e bor
das cortantes, produtos
químicos que causam

alergia ou pedaços pequenos que que
bram e podem ser engolidos.

Também é de extrema importância
verificar a classificação da faixa etária do
brinquedo e suas instruções de uso. Ao

adquirir um, o consumidor deve se pre
ocupar principalmente com o que esse

brinquedo pode proporcionar à criança.
Se o brinquedo não for adequado à fai
xa etária do seu filho, ele pode não achar
graça e vai se decepcionar.

Outro fator que os pais precisam
observar é em relação aos brinquedos
que emitem som: se estiver acima dos
decibéis permitidos, pode causar da
nos auditivos. O selo do Inmetro resol-

ve todos esses problemas.
. Nunca é demais lembrar que os

brinquedos são bens duráveis e têm

garantia legal de 90 dias. Essa poderá
ser estendida pelo fabricante: é acha
mada garantia contratual. Portanto, ao
efetuar a compra, é imprescindível que
se exija a nota fiscal, acompanhada do
termo de garantia e da relação da rede
autorizada de assistência técnica.

AprofessoraGislaine da Cruz é cuida
dosa ao comprar presentes para seu filho

Henrique, de dois anos. Se
gundo ela, produtos que
não têm a qualidade ne

cessária são mais bara
tos, mas duram menos.

"Eu sempre procuro os'
brinquedos

.

de mar

cas conhecidas, que
estão no mercado há
mais tempo.Eles são
confiáveis e duram
mais. Os produtos
falsificados estra

gam muito fácil,
já que as crianças'
brincam o tem-

J

Na hora da compra; é essencial prestar atenção no classifica,ção etário dos brinquedos

DICAS
,

pá todo", ensina.
Como Henrique ainda é pe

queno, Gislaine também fica atenta a

objetos que o filho possa engolir. "Te
nho que cuidar muito. No Natal, que
ro comprar um jogo de montar; mas es
tou procurando um de peças grandes,
para: não trazer riscos e que seja educa
tivo para a idade dele",

Além dos cuidados, é importante
avaliar as condições que a criança terá
de brincar com o objeto. Motinhos e

triciclos fazem o maior sucesso entre

os pequenos, mas há espaço para seu

filho se divertir em casa? Algumas ve
zes, a criança pode ficar frustrada por
não poder aproveitar o brinquedo.

o Atenção aos brinquedos que possam levar a
sufocamento (cordas, balões ou peças muito

pequenas), ,

'o Adquira o brinquedo de acordo com a

faixa etária ou idade do seu filho. Por. lei, os
fabricantes devem transmitir essa informação
na caixa.

o Brinquedos com ruídos excessivos podem
causar sérios danos à audição.

o Evite brinquedos com formas e cheiros que
imitem alimentos, pois as crianças tendem a

engoli-los.
o Atenção aos brinquedos que possuem

.

partes cortantes ou pontiagudas, que podem
ocasionar ferimentos.

o Verifique se a embalagem do brinquedo
possui informações sobre o fabricante (nome,
CGC, endereço), para reclamar se preciso.

o Evite brinquedos que possam ocasionar

choque elétrico.

o Os brinquedos devem conter selo de
segurança fornecido pelo Inmetro.

o Em hipótese alguma adquira brinquedos
compostos por substâncias tóxicas ou de fácil
combustão.

.

o Verifique prazo de validade e condições de
garantia do brinquedo.

DÉBORA KELLNER

MATRícu LAS AB:ERTAS.
AGENDE UMA VISITA. BANDA MUSICAL

DANÇA TÊNIS DE MESA XADREZ

ATIVll),ADES
EXTRACURRICULAREs HANDEBOL FUTSAL BASQUETE

oPCZONAIs " I,'

"- cwrto ad.i.cioaaJ. DaS 1lI1IQaaU.dadea):

VOLEIBOL TEATRO CANTO CORAL

www.colegiojaraguá.com.br
www.colegiojaragua.com.br/esporte

Rua Estheria L. Friedrich, 130 - Centro 3055-3022
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VALE DO ITAPOCU

OS estudantes das escolas
estaduais e municipais da re

gião do Vale do Itapocu vão'
saber EJ resultado dos exames

nessa sexta-feira (18). As aulas
normais encerraram na segun
da semana de dezembro. E as

férias do ano letivo começam
oficialmente para todos os es

tudantes a partir. da próxima
segunda-feira, dia 21.

Nas unidades de ensino

municipais, as atividades re

começam em 8 de fevereiro. E
nas escolas estaduais da região
e municipais de Massarandu- .

ba as aulas reiniciam no dia
17 de fevereiro. Na educação
infantil, seis centros terão o

serviço de plantão em janeiro
de 2010 em Jaraguá do SuL

Alguns estudantes já estão
com as malas prontas. As fé
rias tão esperadas chegaram
-primeiro para os alunos que
alcançaram um bom desempe-
nho na escola. Lucas de Lemos
Coelho, 14 anos, do sétimo
ano da escola estadual Almi
rante Tamandaré de Cuarami
rim, vai paraPorto Belo curtir
a praia nessa temporada de
verão. Já o colega dele, Diego

.�

dos Passos, 15 anos, do oitavo
ano, dev� matar a saudade da
avó que mora em 'São Paulo. E
depois do resultado dos exa

mes, na sexta-feira, 'rio dia 18,
o restante do pessoal estará li -

.

vre para aproveitar a folga.
Mas, para não perder o rit

mo dos' estudos a orientadora
educacional Maria Aparecida
Felisbino, da escola Almirante
Tamandaré, pede aos estudan
tes que se mantenham infor
mados através da leitura de

jornais e revistas. "Os alunos
devem frequentar a. biblioteca

pública e até mesmo presente
ar, os amigos e familiares com
um bom livro", orientou. a pro-'

. fessora.
A educadora e assistente,

técnica pedagógica Ivaneté
Págnincelli acredita que .nes

se período de férias os alunos
têm de se desligar, pelos me

nos um pouco, das responsa
bilidades. escolares p�ra come
çar o ano letivo com a cabeça
descansada. "Durante esse ano

os estudantes também partici
param de atividades 'Paralelas
de teatro, esporte e dança na

escola. Por isso é importante o

descanso", enfatiza.

ESCOLAS ESTADUAIS
DA REGIÃO DO

VALE DO ITAPOCU
'

Término das aulas - 14 de dezembr�.
Resultado dos exames - 18 de dezembro.

Começo das férias - 21 de dezembro.,
Período de matrículas - reabre do dia 11 a 15 de janeiro
de 2010, das 13 às 18 horas, nas unidades de ensino.
Recomeçam as aulas - 17 de fevereiro de 2010.

ESCOLAS MUNICIPAIS
DA REGIÃO

.CORUPÁ
"

• Resultado dos exames - 18 de dezembro..
• Começo das férias - ?1 de dezembro,

-

• Período de matrículas - Reabre a partir do
dia 21 de janeiro.

• Aulas recomeçam - 8 de fevereiro.
• Centros-de Educação Infantil - as aulas encerram

no dia 18 de dezembro e recomeçam no dia 11 de .

fevereiro.

Já em

férias,
Diego vai
visitar a
avó em

São Paulo

• MASSARANDUBA •

• ·Resúltado dos exames - 18 de dezembro.'
• Começo das férias - 21 de dezembro.
• Período de matrículas - reabre em fevereiro.
• Recomeço das aulas - 17 de fevereiro de 2010.

-

• Centros de Educação Infantil - encerram dia 18 e

recomeçam dia 14 de janeiro de 2010.'
-

• JARAGUÁ DO SUL
• Resultado dos exames - 18 de dezembro.
• Começo das fér-ias - 21 de dezembro.
• Recomeço das aulas - 8 de fevereiro.
• Período de matrículas - até hoje para os �ovos
alunos.

• Centros de Educação Infantil- encerram no dia 18 e

recomeçam em 11janeiró.

• GJJARAMIRIM
• Resultado dos exames - 18 de dezembro.
• Começo das férias - 21 de dezembro.
• Recomeço das aulas - 8 de fevereiro.
• Período de matrículas - permanente.
• Centros de Educação infantil - as aulas
terminam no dia 18 e recomeçam no dia 14.de

janeiro.

Maria
aconselha os

,

estudantes
a manter
a leitura
em dia.

r.1Ol f"lh'
'

O CORREIO ,DO POVO
� Seus I OS 15 de dezembro de 2009.

Ivanete
diz que

as férias
devem
ser de,

descanso e
. diversão

Lucas

programa
tempOl:ada
de praia,

'

.SCHROEDER
• Result;:ido dos exames - 18 de dezembro;
• Começo das férias - 21 de dezembro.
• Período de matrículas - permanente.
• Recomeço das aulas - 8 de fevereiro de 2010.
• Centros de Educação Infantil - as aulas encerram

no dia 18 e recomeçam dia 13 janeiro.

ESCOLAS PARTICULARES
• Colégio Bom Jesus Divina Providência
• Resultado dos exames - 18 de dezembro.
• Começam as férias - 21 de dezembro,
• Recomeçam as aulas - 8 de fevereiro.
• Matrículas - permanente.

• COlégio Cangurl,l
-

• Término das aulas - 8 de dezembro.
• Recomeçam as aulas - 17 de fevereiro.
• Matrículas - permanente.

• Colégio Evangélico Jaraguá
• flesultado dos exames: 18 de dezembro.
• COmeçam as férias - 21 de dezembro.
• Recomeçam as aulas - 10 de fevereiro,
• Período de matrículas - encerrado.

• Colégio Jangada
• Resultado dos exames - 18 de dezembro,
• Começamas férias -?1 de dezembro.
• Recomeçam as aulas - dia 8 de fevereiro.
• Período de matrículas - permanente.

• Colégio São luís
• Resultado dos exames - 18 de dezembro.
• Começam as férias - 21 de dezembro.
• Recomeçam as aulas - 8 de fevereiro.
• Período de matrículas - até odia 22 de

dezembro e reabrem.em 4 de janeiro de 2010.

.•Colégio Dente de leite
• Término das auías - 10 de dezembro.
• Recomeçam as aulas - 8 de fevereiro.
• Período de matrículas - reabrem dia 15 de janeiro.

• Centro Educacional Carrossel
• Resultado dos exames -.18 de dezembro.
� Começam as férias - 21 de dezembro,
.. Recomeçam as auas - 8 de fevereiro.
• Péríodo de matrículas - 15 de dezembro (hoje).
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OANOÉ
-: APAE GANHA CARRO PARA

.
.

TRANSPORTE DE ALUNOS
No dia 15 de dezembro de 1981,

o jornal O Correio do Povo publica
va uma matéria sobre a Apae (Asso
ciação de Pais e Amigos dos Excep
cionais) de [araguá do Sul. O jornal
inforrriava que a associação havia

. adquirido um veículo. para o trans

porte de seus alunos.

Naquele ano, eram transporta
das diariamente cerca de 30 crian

ças no trajeto casa à escola e vice
versa. Antes.. a Apae usava um

carro alugado, mas o veículo não
tinha mais condições de carregar
tantas crianças.:

-

A presidente da Apae da -época,
Cacilda Menegottí Schünke, afirmou
que a compra do automóvel só foi pos
sível com o apoio da comunidade e de
diversas campanhas realizadas duran
te dois anos. Com as campanhas tam
bém foram arrecadados fundos para
fazer algumas reparações necessárias
na sede da Apae,

.
.

o CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA. 15 DE DE��MBRO DE 2009
.

ARQUIVO.OCP

Carro seria usadó para levar alunos até a escola e para casa

• 1960 - Richard PaulPavlicK é preso por
tentatiya de ,assassinato do presidente John
F. Kennedy.

compareceram àdecisão do
Cam�ndto Cari()ca.

.......... . �-.... � .•. , ....
• 19'10 - Fim das traI1SrrllSSÕeS daW Exce1sior.

• 1961- Um incêndio noGran Círcus Norte
Americano deixa cerca de 500 mortos e
centenas de feridos.

• 2096 - h}augurado o Complexo Cultiirnl
_ da República João Herculino, o maior
centro cultUral do Brasil, desenhado

OscarNiemeyer.

.....••.. _ _ , , - ..........•..........•......., •................................... , : , .

• 1963 - O Maracanã· registrou recorde
m.undiàl de público entre clubes
de futebol, no clássico Flamengo e
Fluminense; quruido 194. 603 espectadores

• 2006 - A empresa aérea Varig deixa
oficia1.IDente 'de operar..

FOTO IDENTIFICADA!
/

A última foto foi identificada pelos leitores
Bruno Behling, Amadeus Mahfud e Nilton Co
elho. A imagem era da edificação de João José
Coelho, de 1942, situada na esquina das ruas
Francisco dê Paulo e Erwino Menegottí. No pa
vimento superior era a residência da família e

no térreo a casa de comércio de S6lCOS e molha
dos. Em-1954, o comércio, já dirigido pelo filho

Nilton João Coelho, mudou a razão -social para
Coelho & Cia, passando a atender também com

botequim, açougue evenda de louças. Foi funcio
nária deste'comércio Maria Grimm (que casou

com João Germano Rudolf). Em 1979 o comércio
fechou, devido à aposentadoria do proprietário e

em 1980 o local foi vendido para a empresa Me- :

negottí, A edificação foi demolida em 2005.

ESTADQ DE SANTA CATA'RINA / PODER JUDrCIÁRIO
Comarca dc Jaraguá do Sul'/2" Vara Cível
Rua Guilherme €ristümo Wackerhagen. 87. Vila Nova - CEP X9.2S.9-JOO. Jaraguá do Sul-SC - E-mail:
jgs\'<lr2f(li_tj.sc.go\'.bf'.

'

)ui''; Substituto: Bruno Makow.ieck)' Sallcs
Chefe deCartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇAo - EXECUçAO- COM PRAZO DE 20 DIAS.
Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n" 036.08.0119044-9

Exequcnte: Casas da Água Materiais para' Construção Ltda.
Executado: Maria Santina Lemes Cartet

.

Citando(a)(s): Mar-ia Sanrina Lemes Carfet. brasitcirôta), Casada, Comerciante, RG 1.4Si).6()5�j. CPF
:\7G.087.2�9-IS. Rua Julius Verch. 330 ou 380_ Czcrnicvicz - CEP 89.255-2811. Fone (0471 . .Jaragmj do
Sul-Se. '

. � .

Valor d(l. Débito: R:>-3.23J ,36. D>1_tl\ dó Cálculo: 18/t19/2008. Por intermédio do presente. a(s) pessoais)
acima idcntiflcadaís). atualmcme cm local incerto ou 11,10 sabido. ficaún) cierírctsjdc que. neste Juizo de

Direito, tramitam os autos do processo epigrafado. bem como CITAD.A(S) para. cm' 3 -(tn:s). dias,
contados do trailSCUTSO do prazo deste edital, cfetuartcm) o pagamento do principal. acessórios.
honorários advocatícios c despesas processuais, Não ocorrendo o pagamento. proceder-se-li 1:1 peuhori, dç
bens"do executado. O executado poderá opor-se (J execução por mela de embargos, no prazo de 15

(quinl'.c) dias. a contar do término do prazo da citação . E. para que chegue ao conhecimento de todos.
.

partes c terceiros, foi expedido 9 presente edital. o qU�11 seráafixado QO loca! de COSIUlllC c publicado j

vcztcs): com intervalo de O dias na forma da lei,
.

Jaraguá do Sul (Se). (\1 de dezembro de 2(?09.

WEGS.A.
COMPANHIA ABERTA CNPJ 84.429.695/0001-11
AIÍlSOAOSACIONISTAS·PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

Comunicamos' aos Senhores Acionistas que' o Conselho de Administração, em reunião realizada em 14
de dezembro de 2009, deliberou declarar, "ad referendum" da Assembléia Geral, aos acionistas titulares
de.ações escriturais nesta mesma data de 14 de dezembro de 2009, juros sobre capital próprio no valor
de R$ 0,017647059 por ação. O pagamento terá inicio no dia 10 de março de 2010. Os. juros sobre ca

pital próprio serão imputados aos dividendos obrigatórios, conforme determina o Estatuto Social da em

presa, artigo 5'. O pagamento será feito pelo valor líquido de R$ 0,015000000 por ação, já deduzido o

Imposto de Rendana fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas juridicas que
comprovarem junto ae Banco Bradesco SA, instituição financeira escrituraria das ações da WEG SA,
sua condição de imune ou de desobrigadas da retenção por disposição.legal. A partir de 15 de dezem
bro de 2009 as ações de emissão da WEG S.A. serão negociadas no pregão da BM&FBovespa SA
"ex-juros sobre capital próprio". Os acionistas terão seus créditos disponiveis de acordo com o domicilio

.

bancário informado junto à instituição financeira escrituraria Élanco Bradesco S.A., a partir da data de
inicio de pagamento acima indicada, Aos acionistas que possuírem ações custodiadas na Companhia
Brasileira de liquidação e Custódia (CBLC), os juros sobre capital próprios serão creditados à niesma,
que os repassará aos acionistas titulares por intermédiodas corretoras depositantes.Os acionistas cujo
cadastro não' contenha a indicação de dados bancários para o pagamento deverão se apresentar na
agência de sua preferência do Banco Bradesco, munidos do formulário "AViSá PARA RECEBIMENTO
DE PROVENTOS DE AÇÕES ESCRITURAIS" recebido pelo correio e de documentos de identificação.
Informações mais detalhadas poderão ser obtidas no Banco Bradesco S.A., Departamento de Ações
e Custódia - Cidade-de Deus, Osasco (SP), telefone (11) 36(l4-9495, ou diretamente na sede da WEG
S.A., Avenida Prefeito Waldem1ir Grubba, ri.' 3.300, CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul (SC) telefone (47)
;l?76-6973. JARAGUÁ DO SUL (:SC), 14 de dezembro de 2009. AADMINIS'FRAÇÃO

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Re

gistro de Imóveis' da Comarca -de Jaràguá do Sul/
SC, torna publico pelo presente edital, que ÇENTRO
IMOVEIS LTDA, CNPJ sob rO 04.636.570/0001-23,
estabelecida na Rua Exp. Gumercindo da Silva n°

119, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei n
o

6.766/79, o.REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado nas Ruas 607- João Jahn e 1195-Sem Nome,
Bairro João Pessoa,-perímetro urbano de Jaraguá do

Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Prefeitu
ra Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n° 398/2009, expedida em

15.10.2009, assinando como responsável-técnlco, o arquiteto e urbanista Jorge Ta
deu Franceschi Baratto, CREA n° 70739-5,ART n" 3577724-7. O desmernbrarnen
to' é de caráter residencial, possui a área total de 358,98m2, sendo constituído de

2(duas) parcelas.
.

.

]0 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.

JARAGUÁ DO SUL, 7 DE DEZEMBRO OE 2009
'AOFICIALA
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VITRINE----------

HOJE TEM TEATRO NA PONTA COMPRIDA
Hoje o grupo de teatro TiAmaria, de Jaraguá do Sul, estreio nos palcos com o peço Quem Coso Quer Coso no salão do

Capelo Santo Cruz, no Bairro Ponto Comprido, em Guaramirim, acesso pelo SC 413, às 20 horas. O ingresso custo apenas _

RS 2. A peça é uma comédia do obra de Martins Peno atualizo pelos sete integrantes do grupo, que nasceu o partir de
um curso de teatro promovido pelo Gots, durante março o dezembro desse ano. Segundo Fábio Batista, um dos artistas do
TIaAmoria,.o espetáculó troto de conflitos familiares. "A plateia vai se identificar com os personagens", adianto. A ideio

-

do grupo TIAmorio é permanecer atuante nos bairros do interior do região. E isso deve se fortalecer em 20to. O artista
conto com o colaboroção do pópulação e o controtação do trabalho artístico do grupo pelo telefone (47) 8851-2106.

-

"Não estamos pensando em retorno financeiro, mos sim em afinar o pe-ça", enfatizou.

Com ensino de qualidade,
os catarlnenses chegam - mais longe.

LITERATURA

Aventuras no Uruguai em livro
o qnúeho radicado há mais de 30 anos em Joraguá do Sul, liandro Piske, lanço

amanhã, às 19 horas, o livro "Três vezes Uruguai" (Design Editora, 208 páginas, RS 25),.
obra contemplado pelo Eundo Municipal de Cultura. o lançamento acontece no Biblioteco
Público Municipal Rui Barbosa, no Avenida Getúlio Vargas, 245. O acessa é livre� O livro é
uma narrativo dos aventuras do autor em três viagens de moto 00 país vizinho.

OPORTUNIDADE

IEL o-ferece vagas de estágio
o lEI/Se (Instituto Euvoldo lodi) está oferecendo mais de 450 vogas de estágip

em todo o Estado. As oportunidades são pnra estudantes dos cursos de groduação,
técnicos e superiores de tecnológia. Paro se candidotoré necessário que os estudan
tes tenham no mínimo 16 anos de idade e estejam regularmente matriculados em
uma instituição de ensino, além de comprovar frequência. Em Jaraguá do Sul e região
os vogas são para administroção, ciências contábeis, direito, informático, técnico em

eletretécnlcn, técnico em eletremecênica e técnico em mecânico. Os interessados de
vem fazer o cadastro no si te www.estagioresponsovel.org.br. -

SEMINÁRIO
-

Atrações de Natal em Corupá
Programação de Natal em Corupá acontece até dia 23.de dezembro, IÍQ Seminário

Sagrado Coração de Jesus. O objetivo. é transformar o seminário em um ponto turístico de
'comemorações nntolinas, promovendo o movimentação turístico do município e região.
As atrações culturais continuam hoje, o partir dos 20 hoFOs, com contos no cosa do Papai

- Noel e'apresentação do Bando Sinfônico dos Comunidades, de Florianópolis. E amanhã, às
-

20h30, ócontece o shaw do Orquestra Sinfônico de Rio Negrinho. Ingressa novalor de RS 2,
à vendo no seminário, no Posto Mime e no Episteme Eventos em Jaraguá do Sul.
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Linha de Fundo

Julimar Pivatto
Férias antecipadas

A Malwee/Cimed estava precisando de descanso. Claro que seria
bemmelhor irpara as férias com o título estadualna bagagem. O balan
ço de 2009 foinegativo se compararmos com ahistória recente do time.

.

Em 2008, por exemplo, foram cinco títulos, contra "apenas" dois neste
ano - Superliga e Sul-Americano (a libertadores e outro Sul-Americano _

foram relativos a 2008). É sinal também que as outras equipes se refor
çaram bastante, o que trouxe mais equilíbrio. Mas a Malwee, por ter
essa característica de timemulticampeão, sempre serámais cobrada. O

.

clube já aprendeu a conviver com isso.

PIERO RAGAZZI

A jaraguaense Mayara Uller foi con
siderada a melhor atleta do Campeo
nato Brasileiro de Seleções da Divisão
Especial, para atletas até 17 anos. Ela,
junto com a equipe catarinense, ter
minou em segundo lugar, perdendo
a final para São Paulo. Iaraguá do Sul
foi representada também por Bárbara
Rodrigues' e pelo técnico Julio Patrí
cio. O basquete teve, mais uma vez,
um ano coroado de conquistas. Tanto
no masculino como no feminino, dá AMEAÇA.Parece que o Imbituba ':

para se dizer que, na base, Iaraguá figu- está ameaçando não disputar a

�ffi�oo�m��MP�mne:n:O:S�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII���D����m����&cinco anos.

I
dinheíro. Já vi esse filme antes.

Melhor do Brasil

Estudiantes quer ser campeão
mundial.depois de 4-1 anos
.DA REDAÇÃO

Em 1968, o Estudiantes de
La Plata entrou para a história.
ao conquistar o Mundial de Clu
bes da Fifa em cima do podero
so Manchester United de Bobby

.

Charlton e George Best. Agora,
41 anos depois, o, time argentino
volta a disputar a competição.
Hoje enfrenta os sul-coreanos
do Pohang Steelers no estádio
Mohammed Bin Zayed de Abu
Dhabi às 14h de Brasília.

Esta será a quarta participa
ção do Estudiantes na compe
tição - além do triunfo sobre
os ingleses, caiu nas decisões
de 1969 e 1970 contra Milan
e Feyenoord, respectivamen
te. Campeão da Copa' Liber-'

tadores deste ano em cima do
Cruzeiro,

.

o time de La Plata
entrará em campo disposto a

manter a hegemonia dos clubes
sul-americanos no novo forma
to do Mundial de Clubes - três
vitórias em cinco edições, com
Corinthians, São Paulo e Inter
nacional.

Já o Pohang Steelers, treina
do pelo brasileiro Sergio Farias
- com experiências nas seleções
sub-17 e sub-zü - vem de triunfo
sobre o Mazembe, da República
Democrática do Congo, por 2x1,
na última sexta. Durante cinco
anos na equipe, o treinador tem
média de um título por tempora
da, incluindo a Liga dos Campe-
ões Asiática.

julimar@ocorreiodopovo.com.br

o CORREIO DO POVOmTERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2009

ESTATíSTICAS
DESDE 1993, o
CAMPEONATO
BRASILEIRO DA
SÉRIE A SEMPRE
TEVE UMTIME
PAULISTA ENTRE

OS DOIS PRIMEIROS
COLOCADOS.

NESTE ANO O TABU
m,�oo

v�:1:otlril"COM FLAMENGO
E INTERNACIONAL

TERMINADO,
RESPEGIVAMENTE,

EM PRIMEIRO E
SEGUNDO LUGARES.

DOIS TOQUES
PRIMEIRONA.Hoje à noite
tem reunião na sede da Liga
Jaraguaense com os clubes que.
participarão da Primeirona
2010. O encontro inicia às 19h.

***

FINAL·O primeiro jogo da
decisão do Estadual de Futsal
será hoje, às 20h15, em
Florianópolis, A Krona não

contará com Guina e Junai.
***

GINÁSTICA·Amanhã de noite,
às 1sh, acontecerá uma
apresentação das meninas que
iniciaram o trabalho na ginástica
rítmica. O evento será na Arena.

***

•
, Garantia de seguranp e. economia.. é na'

\ ,DVA
.NEUS.

PneíIS 165 011 175nO 813
BaI..llCeado emeDIado

"te

6x
R$

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ffi o CORREIO DO POVO��

TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2009

BALANÇO

ESPORTE----------

,

FERRETTI CONSIDERA ANO RAZOAVEl
Malwee conquistou quatro de sete competições na temporada 2009

-DESTINO
DE XANDE

JARAGUÁ DO SUL

As merecidas férias já che
garam para os jogadores e co

missão técnica da Malwee/Cí
medo Depois de um ano suado,
a equipe descansa até o dia 21

de janeiro, quando se apresen
ta para a pré-temporada que
acontecerá no Parque Malwee.
Mas a equipe ainda pensa nos',

erros que cometeu em 20.0.9 e

prepara a lista de prioridades
para 20.10..

Na análise do técnico Fer
nando Ferretti, que ainda não
decidiu o seu futuro, a tempo
rada foi fraça para, {) time, se'
comparada aos anos anterio
res. "O desempenho foi uni
dos piores em que trabalhei
no time, ganhamos quatro
competições de sete disputa
das e não vencemos Liga, Es
tadual e Taça Brasil, torneios
que considero importantes",
analisou.

Entre as, conquistas estão
a Superliga, Sul-Americana
20.0.8 e 20.0.9 e Copa Liberta
dores 20.0.8. Mesmo com o

desempenho abaixo do espe
rado, Ferretti considerou o

ano como razoável. '� equipe
'apresentou um declínio e isso
faz parte, eles têm crédito, fi
zemos uma temporada razoá-.
vel e com €erteza ano que vem r

vamos voltar a ter a hegemo
nia no futsal", disse. Outro

ponto levantado pelo treina
dor foi o fato das outras equi-

'

pes terem se reforçado. "Nos
sos adversários trataram de se

organizar e isso elevou o nível
das competições".

Uma das maneiras de cor-
g

rigir as falhas, segungo �erre,t
ti, é mudando o plantel e isso

, já está sendo feito. Os jogado
res que não renovaram con

trato com o time jaraguaense
foram Fernandinho, Franklin,
'Cabreúva, Pica�Pau, Humber-
to e Xoxo. Entre os reforços
.já confirmados, estão Bruno
Souza, [onathan, Basílio, Be
beto e Valdin. Como sempre
acontece em começo de tem

porada, jogadores do juvenil
serão promovidos e na lista
estão Canoinhas, Diego, Rafa
el e Dían.

GENIELLI RODRIGUES

ESPECULAÇÕES
Entre. as especulações de

jogadores que estariam vindo
para a Malwee estão Vander
Carioca e Ciço. Segundo o

supervisor de futsal, Kleber
Rangel, são dois jogadores'
.excelentes, mas oficialmen-
te não há negociação. Sobre
a comissão técnica, Kleber
também disse que não tem

nada de novidade e a tempo
rada 20.10. está sendo plane
jada com a comissão atual. Já
Ferretti afirma que deve re

solver se fica ou sai nos pró
ximos dias, mas confessa que
além de negociar com a Líbia
também está conversando
com Cacá Pavanello, diretor
de futsal da Malwee.

Humberto é um dos jogadores que não teve o contrato renovado

FABRíCIO PORTO/NOTíCIAS DO DIA

Cabreúva fez s,eu último jogo COIl1 o camisa do Malwee contra o Krona

, CÉSAR JUNKES

Falcão não estevlt presente em 39% dos jogos do Ligo por causa de lesões

'PRÉ-YEMPORnDA
Poro o ano que vem o previsãô

de volume de competições é ames"
mo que 2009. Por isso Q preparador
físico João Romano solicitou 00 me

nos 20 dias de pré-temporada. Con-
.

forme Romano, 2009 não teve uma

boa prep(Jração no início d.o ano por
causO de uma série de· fótores como

thuvos e convocaçães paro seleqão.
O preparador quer evitar.o mesmo

erro já que; no. visão dele, o ano
promete Ser puxado. "Teoricamente
essa vai ser o pFé-têmporada mais
importante dos últimos anos. Tem
muitos jogadores chegando e alguns
subindodo juvenil", disse.

Sobre Xande, Kleber dis
se que em 20.10. ele deve ficar
fora 'das .quatro linhas e traba-

,

lhar na base. No entanto, a situ
ação dele ainda está em estudo.
"Xande é um caso especial, cria
da casa, a diretoria está anali

,

sando um meio de aproveitá-lo
fora de quadra, provavelmente •

na parte técnica".

66
" O desempenho

neste ano

foi um dos
pio.res em que
trabalhei com

o equipe
99'

FERNÀNDO FERRETTI
, I

PROBLEMA
,..,

COM LESOES
Outra preocupação do time

para a temporada 20.10. é evi
tar a quantidade de lesões. So
mente na Liga Futsal as duas
maiores estrelas da Malwee,
Falcão e Lenísio, ficaram fora
de 13 e oito jogos, respecti
vamente. O melhor do mun

do esteve ausente em 39%
das partidas e o camisa 10
em 23%. Na fase classificató
ria da Taça Brasil ambos não
atuaram por causa de contu
sões. Falcão também ficou de
fora do Sul-Americano 20.0.9.

Segundo Romano, são vários
fatores que levam-a esse nú-

, mero. "É umamistura de tudo,
.

com muitas competições os jo
gadores ficam mais propensos
a contusões. Quarido voltam
.já entram jogando e não fazem
toda a recuperação necessá

ria", atribuiu.
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FUTEBOL AMADOR

Grito estava preso do garganta do Alvinegro que por dois anos ficou com o vice-campeonato do Primeiro Divsão

Cruz de Malta ergue
a taça pela nona vez
Alvinegro é omaior campeão da Primeirona

,e

JARAGUÁ DO SUL

O Cruz de Malta empatou
com o. Vitória em 2x2 na de
cisão da Primeira Divisão e

sagrou-se como o maior cam-
.

peão da história da LJaF (Liga
[araguaense de Futebol). O alvi

negro do Rio da Luz, que havia
vencido o jogo de ida por lxO,
estava a um título da marca e

até então tinha o mesmo núme
ro de títulos do Baependi.

O recorde poderia ter sido
batido há dois anos, já que a

equipe foi vice-campeã em

2007 e 2008 ..No entanto, o

técnico Joãozinho disse que o

título veio na hora certa. "Foi
mérito do adversário que ga
nhou (na época), hoje somos o

maior clube de [araguá do Sul,
se não foi conquistado nos anos
anteriores não foi por falta de
vontade", disse. '

A final aconteceu no Está
dio Hugo Koehn, com o mando
de campo do Vitória. O público
compareceu em peso e presen
ciou uma decisão equilibrada.·
O Cruz de Malta surpreendeu
ao sair na frente aos 43 minutos
com o zagueiro Mengarda, em
uma cobrança de falta.

O auriverde precisava da
vitória -a qualquer custo para

Zagueiro Mengarda (em pé) marcou dois gols de falto no grande final

forçar a decisão nos pênaltis. O
time chegou ao empate aos sete

minutos do segundo tempo,
com uma cobrança de pênalti
do capitão Gomes. Mengarda
estava mesmo com sorte nas

faltas, ele cobrou mais uma e

colocou o Cruz de Malta no

-vamente em vantagem, aos.zs
.

minutos.
O Vitória voltou a pressio

lnar o time cruzmaltino. Gomes'
marcou mais' uma vez aos 30

minutos da etapa complemen-

taro Com o empate o auriverde
atacou ainda mais, mas o go
leiro Cris estava em uma tarde

inspiradae segurou o resultado.
Nos títulos individuais a

artilharia ficou com Alagoas,
do Flamengo, com seis. gols,
O destaque foi Dirceu Klaus,
do Vitória. O auriverde levou
ainda a premiação de,melhor
defesa e equipe mais discipli
nada .. Pelos aspirantes o Vitó
ria goleou à Botaf9�0,por 5xl
e foi campeão invicto.

�R���!�E��R�?!2m
FOTOS DIVULGAÇÃO AVANTEESPORTES

CT Falcão 12 ficou com quatro dos cinco títulos, último foi no sub-1 O

Falcão 12 e Jo.ão Pessoa são

campeões no sub-lO e sub-15.
JARAGUÁ DO SUL

O Campeonato Jaraguaen
se de Escolinhas chegou ao

fim. As duas últimas catego
rias que faltavam conheceram
os campeões no fim de sema

na. O Guaramirim chegou à
final das duas categorias em

disputa e perdeu ambas. As
finais aconteceram no Campo
do Avaí.·

No sub-lO o CT Falcão 12

venceu o por 3xO. Dànyel Maes
(2) e Jean de Abreu marcaram

para os visitantes. No sub-15,
o João Pessoa levou a .melhor e

venceu por na prorrogação por
lxO. Jean Maser fez o gol do tí
tulo. Nas categorias sub-11, 13
e 15 os times do CT Falcão ha
via conquistado a taça.

No sub-IO o destaque
da competição foi Jean . de
Abreu, da escolinha do Fal
cão. lá no sub-15 o troféu
ficou com André Rocha, do
Guaramirim. Para o ano que
vem a diretoria da LJaf (Liga
[araguaense de Futebol) estu
da colocar os jogos das Esco
linhas como preliminares do

Campeonato Sênior -.

João Pessoa suou parO'tonquistQf.a único taça do escolinha no competição

EDITAL
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro

de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/SC, torna pu
blico pelo presente edital, que PETRONILHA GELSLOIS
CHTER TIETZ, CI RG n02/C-3.379.566-SSP-SC, CPF n°

947.810.289-34,.do lar e seu marido FRANCISCO TIETZ,
CI RG n° 4.767.169-6-SESP-SC, CPF n° 352.357.999-68,
operário aposentado, brasileiros, casados pelo Regime da
Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei

6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 5-P.refeito José
Bauer n° 1.856, Bairro Três Rio do Sul, nesta cidade, reque
reram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO
DE DESMEMBRAMENTO, situado na Ruas 5 - Prefeito
José Bauere 1151- Três Marias, Bairro Três Rios do Sul, perímetro urbano de Jaraquá do Sul/
SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão n" 276/2009, expedida em 20.07.2009, assinando como responsável técnico, a enge
nheira civilAria Maria Badura, CREA n" 16605-3, ART n° 2791371-W 8. O desmembramento
é de caráter residencial, possui a área total de 24,450,00m2, sendo constituído de 1 (uma)
parcela 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.

JARAGUÁ DO SUL, 7 DE DEZEMBRO DE 2009
AOFICIALA
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