
•

Natália confirmada
'

Ad.iada 'e�trega' da'
preslãente da Mesa

.

nova sede da PM
Vereadora foi eleita com unanimidade dos votos,
assim como lorival Demathê (PMDB) para vice.
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Privacidade em
risco na Internet
Conheça os perigos dás redes sociais,
cada vez mais procuradas por criminosos.

INFO EXTRA

Faltando poucQ,s dias.
. é lntenso. Comerei

'" * * * '" '* * * * * '" * * * '" '" * * * * * *,* * * * * '" * '" * * * '" * * * * * '" * * * * * * *

. Na última década,.Jaruguá do Sulpussou a

oferecer especialidades e· procedlmentos que só
.

existiam em grandes municípios. Mas ainda há
borretmsa serem superadas. Hoje, dez mil pessoas
esperam por atendimento. Compra de consultas e

'

ampliação do ,ESF(Estratégia dn Saúde da Família)
São clqumns das ações previstes.

Página 7
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.
:' Opemção Veraneio
começa hoje em se
Secretaria de Segurança Pública
disponibiliza 1,2 mil guarda-vidas,
entre civis e militares, para atuar'
em 561 quilômetros de litoral.

Página 8

ATÉ QUANDO?
O governo

. nos devora.
.:

Página 15

AQUECIMENTO CLIMÁTICO
PODE SER ENTRE 30% E 50%

MAIS ALTO DO QUE O PREVISTO.

��"
·�U«"
�-

Estudo do Poinellntergovernomentol de Especiolistos
sobre Mudonço Climático, do ONU. Fonte: AFP

.
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ALAOR FRANCISCO 1155.01 , 'PRESIDENTE
DA FACISC (FEDERAÇÃO DAS ASSOCiAÇÕES
EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA)

Recebi mais uma incumbência: ser :Qre
sidente da Federação que congrega quase 24

mil empresas ligadas a 145 associações em

presariais.Um número de respeito, que mostra
a força do sistema Iscísc em Sknta Catarina. É
um novo desafio para mim. O Estado é grande
e temos urna série de ações que podém e devem
ser feitas pelo"empresariado e pelaFederação. Eu
.acompanho a Facisc desde a sua criação.

Tenho várias ideias para a Facisc, que serão
discutidas coma nova diretoria empossada. A
carga tributária, gastos públicos, infraestrutura
e o fortalecimento das associações continuam
na pauta, e precisam de cada vezmais atenção.
A reforma tributária é uma necessidade Urgen
te do Brasil, pois é necessário reduzir os custos
das empresas pará. viabilizar o desenvolvi-

PONTO DE VISTA

Novo Desafio
menta econômico. É de extrema urgência; Nós
como facísc já fazemos a riossa parte quando
oferecemos soluções empresariais que facili
tam a vida das empresas e auxiliam na redu

ção de gastos, como o cartão de gestão de be
nefícios Útil Card, que permite a antecipação de
vales aos colaboradores sem precisar de desem
'bolso financeiro. Nossa intenção é estimular OlJ
tras ferramentas que possam contribuirpara essa

redução. Precisamos continuar nesse novo perío
do unidos. Precisamos estar presentes, escurecer
a sala, para podermos ser ouvidos. O preço que
se paga para estar presente emum evento contra
um aumento de carga tributária, por exemplo,
émuitomenor do que o custo que absorvemos
depois que o aumento está consumado.

A Facisc pretende atuar nos próximos dois
anos em um projeto de reforma fiscal. A pro
posta foi sugerida pelaAssociação Empresàrial
de Joinville e' inclui a reforma tributária. Va-

)
•

,
o

/.

DO LEITOR

.

Brasil: três poderes
independentes, harmônicos

"'"
.

.

e desacredi.tados
.

A Carta Constitucional de 1988 estabelece em seu

artigo 2° que os poderes da União exercidos pelo EXffCU

tivo, Legislativo e Judiciário, devem ser independentes
e harmônicos entre si.

.

Pura balela! o' governador do Estado nomeia, por
conta própria, desembargadorpara o Tribunal de Jus
tiça. O Presidente da República nomeia, sem concurso,
ministro para o Supremo Tribunal Federal, instância
máxima decisória do-Poder Judiciário.

.

O atual sistema' de escolha de Importantes posições
dá margem ao desrespeito à Independência constitu- .

.
cionalmente estabelecida entre os poderes, facilita a

barganha, díreciona a corrupção, ignora o mérito como

critério para ascendência na carreira e atenta contra Q
,

princípio da igualdade.
Em rslação à harmonia, a realidade .não é diferente.

O Legislativo, eleito democraticamente para criar leis
que atendam aos anseios populares, é alvo de acordos
e boicotes político-partidários. O Executivo, incornor-·
mado com as mudanças legislativas, aciona o [udíciário
para declarar a inconstitucionalidade das novas normas,
muitas vezes sem nenhum fundamento jurídico.
-' A desconexão entre os três poderes tem resultado em

.

sérios prejuízos para toda a sociedade. São tantas as con-
.

tradições que o cidadão brasileiro está descrente com a

política;' os políticos e a Iustíça, Algo precisa ser feito, e

rápido, para que o povo brasileiro volte a acreditar que re
almente vive em Um Estado democrático de direito .

.

É preciso pensar em uma reforma geral.do texto cons

titucional, restabelecer princípios e garantias, adequá-los
ao'atualmomento-que vive a sociedade brasileira. O Brasil

. jamais será respeitado enquanto, não reformular suas leis
de modo a representar efetivamente a vontade popular.
A cada voto depositado nas urnas, o-povo renova sua

esperança por reij[esentantes honestos e um governo
eficiente. Mas os dias passam e os Três Poderes. voltam
a ficar desacreditados.

JAIR PEDRI, SUPLENTE DE VEREADOR É 'cORRETOR DE iMÓVEIS

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

enviados poro o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por corta poro o

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

' telefone (' não serão publicados).

,

mos atingir melhor nosso objetivo se o gover-
o

no federal gastar menos. Assim, sobrará mais

_dinheiro para -infraestrutura, saúde, educação
. é, inclusive, pará reduzir a carga tributária. A
Acij está elaborando a proposta de reforma fis
cal ao pais e, depois, ,a intenção é fazer uma

grande mobilização nacional para aprová-la.
As federações empresariais já estão mobiliza
das .através do Conselho das Federações Em- .

presariaís (Cofem). A Facisc já levou a ideia
para a Confederação. das Associações Comer-'
cíaís e Empresariais (CACB). Queremos formar
uma rede em prol do Brasil.

Quero contar nos próximos dois anos com
o apoio de todos os empresários que atuam e

presidem as associações empresariais do Nor
tri de'Santa' Catarina, e� especial dos empre
sários dá Vale do Itapocu, e de todos os cola
boradores das entidades, e dizer que. também
estarei ao lado de vocês.

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Lui; Pereira

Editora-chefe: Patrícia Morae.s

• Fon�s: (47) 2106.1919
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• Assinaturas: 3055-7575
• Plantão Redação: 8B35.1811
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Carolina Tomasellí
Presidência

Confírnrando'ficordo firmado .ern 2008, a vexeadora
Natália Lúcia Petry (PSB) assume a partir de IOde janeiro
a presidência da Câmara. ®s outros três cargos na Mesa
Diretora também fitaram o G8: Loríval Demathê (PMDB)
come vice-presidente, FrÍlnc,isco Alves (PT) Secretário e

Amarildo Sarti segundo secretário; A surpresa para mui
tos foi o governo ter votadonos candidatos da-oposição,
dando a vereadora, com alegria estampada no rosto, vi
tória unânime. At� o Adernar Winter fez cata feia mas

.

acabou votando no PT, o que não ocorreu em janeiro.

Namoro
Apesar dos discursos de ontem

de que não houve disputa interna
para indicação aos cargos, o góver
no tentou sim'fazer parte da nova

Mesa.Diretora. Mas não-conseguiu
e, em uma estratégia inteligente,

. votou na oposição pela segunda
vez, deixando de amargar uma
derrota no Legislativo. Saiu forta
lecido. E se a oposição 'acha que
toda unanimidade não é burra

quando há discussão, eu digo que
nessemato tem coelho:

Rodízio
Como o 'vereador Lorival De-:

mathê (pMDB) já anunciou que
sairá de licença em fevereiro, o'
petista Francisco Alves terá opor
tunidade de sentar na cadeira de

vice-presidente durante um mês.
Já o segundo secretário, Amaril
do Sarti (PV)'. também sentará a

Mesa na condição de secretário. A
. vaga de vereador de Demathê fica
com o primeiro suplente Hideral-

. do Coile, o da Belmec, que assistia
.

à sessão de ontem.
'

DIVULGAÇÃO c

A Ujani�j!�raguaense
das Associações de Morado
res)" do presidente A ostinho
Zimmermann, repres.entou a

cidade na P Conferência Na-
.

cional de, Saúde e Meio Am

biente, dos dias 8 a 13, em Bra
sília. O encontro debateu ações
conjuntas entre União, Estados
e municípios para reduzir a in
cidência dos problemas respira-

'

tórios, que tem como principal
causa o alto níYéI de poluição.
Hoje a Ujam faz a reunião de en
cerramento do ano, às 19h30, no
Sindicato dos Químicos.

ca rol i n a@ocorreiodopovo.com.br

-/""'-

Prefeituras da região assinaram ontem convênios
com o governo do Estado totalizando mais de R$ 5 mi�

'Ihões, contemplando as áreas de ihfraestrutura, turls
mo, �sj:lOrte e cultura. A maior parte vai para ,péilvimen
tsção da Estfada Ribêi,rão Grande de N.orte, obra orçada. '

em R$ 3,5 milhÕes, dos. quais' R$ 2,5 rnil�ões do Esta
dó e um milhão de contrapartida de municípiQ. Para €I

Schützenfest, foi confirmado os R$ 65 mil, entre os H$
440 mil nos contratôs do Seitec (Sistem€l de Incentive
ao Turismo, Es'perte e Cultura).

Duas caras
Tem mal intencionados no

meio político - não é de hoje
.

- que depois de conceder en
trevista tem o feio costume de

'negar o fala. Não que .sofra de.
amnésia. É que não tem cacife
para bancar o que 'pensa e suas

I
, atitudes e faz esse "joguinho"
colocando a culpa para cima
dos repó�teres. E ainda tem
energúmeno que cai na con-

versa fiada. Aviso: adotamos o

uso do gravador também nas .

ligações telefônicas.

Narnão
Controlador do município,

José Olívio Papp, informa que a
,

prestação de contas da Associa
ção dosAmigos doEsporteAma
dor referente ao primeiro repas
se feito pelo município este ano,
deR$180mil, aprovado emmaio

pela Câmara, foi comprovado
dentro do prazo legal. Segundo
Papp, o dinheiro foi liberado 1,10
dia 10 de junho e a prestação, de
contas foi feita' em 4 de 'agosto.
Documentação que pode ser so- ,

licitada não só pelos vereadores!
inas 'por qualquer cidadão. Um
direito constitucional.

Quanto mais
O poder: público
coloca dinheiro,
mais se gasta

parlá'

"
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LEGISLATIVO

Vereadora foi eleita em clima de descontraçõo, com a presença de onl'igos e familiares n1l sessõo

Natália confirmada

, I

.i

I.!''''

"

Câmara aprova otç�mento de
R$ 73,6 mil·�ões .paro 2010
GUARAMIRIM

o orçamento do município
para 2010 será R$ 73,6 milhões,
quase o dobro do valor previs
to .para este ano, que foi de R$
40 milhões. O projeto que fixa
as receitas e despesas do mu-.

nicípio foi aprovado ontem por
unanimidade pela Câmara de
Vereadores. A segunda votação
será hoje, às 11h, também em

sessão extraordinária.
Dos R$ 73,6 .mílhões, a'

maior parte será destinada à

educação (R$ 1'6,83 milhões),
saúde' (R$ 16,3 milhões, in
cluindo o hospital) e infraes
trutura (R$ 20,8 inilhões). Para
o prefeito Evaldo Junckes (PT),
o aumento na'previsão ocorre,
por causa do bommomento das

empresas na cidade. ''A arreca

dação este ano chegará a R$ 48
milhões e logo a cidade terá um

. orçamento que ultrapasse os R$
'100 milhões", prevê ..

O projeto foi enviado à Câ
mara na metade de novembro,

,

'mas voltou ao Executivo por
que o orçamento não conside-

rou a reforma administrativa
realizada no segundo semes

tre. à documento foi revisado
e reenviado este mês, reajus- .

tando a previsão de R$ 60 mi
lhões para R$ 73 milhões.

No plenário, as únicas crí
ticas partiram do líder da opo-

. sição, Osni Bylaardt (PMDB),
e do líder do governo, Jaime
de Ávila (PT). Ó peemedebis
ta reclamou do pouco -tempo
para analisar todo o projeto,
já o petista afirmou que os. se

tores de agricultura e esportes
deveriam ter sido contempla
dos com mais recursos.

Além do orçamento,' a Câ
mara aprovou outros oito proje
tos em primeira votação, entre
eles o PPA (Plano Plurianual)
201Oc2013 a LDO (Lei de Di
retrizes Orçamentárias), que
obrigatoriamente deveriam ser

'votados antes do orçamento. A
Câmara aprovou ainda, a cria
ção do Procon e do Condecon
(Conselho Municipal de Defesa
do Consumidor).

Alv�s assume como secretário Demathê será o vice-presidente

presldente dIa ·Casa
Eleição dos cargosna Mesa foi unânime
JARÀGlIÁ DO SUL

.

Com o plenário lotado de

parentes' e amigos, a vereado
ra Natália Petry (PSB) foi elei
ta ontem

à

noite a presidente
da Câmara de Vereadores para
o ano de 2010. A Mesa Direto
ra {oi eleita por unanimidade
e terá ainda Lorival Demathê

(PMDB) como vice-presiden
te, Francisco Alves (PT) pri
meiro secretário e Arnarildo
Sarti (PV) segundo secretário.

.

A eleição teve um dima
.
de descontração, com risadas
na plateia e entre os vereado
res..: A base do' governo, que
chegou a cogitar Isaír Maser
(PR) como candidato,

.,

optou
por apoiar a chapa da oposi
ção, que foimontada à partir'

,

de um acordo do G8, feito no

final do ano passado.
'.
A presidente eleita afirmou

que nunca desconfiou que o

acordo do G8 pudesse ser que
brado, e que também pediu vo�
tos da. base aliada. "Corno can-:

dídata, eu fui pedir votos para
o DEM e o PSDB. E após con

versas, eles decidiram apoiar,
a nossa candidatura", contou.
Entre as propostas da nova PIB-

, sidente está a discussão para O
projeto de construção da nova

sede do Legislativo, discutido Casa", explicou.
pela Casa neste ano. ' O atual presidente, 'Jean

O líder do governo, Ade- Carla Leutprecht (Pcdo'8)
mar ,Possamai (DEM), confír- também vê a unanimidade
mau que havia um interesse na 'eleição com um sinal de
da base aliada em fazer parte bom .entendimento entre os

da Mesa Diretora e que, por. vereadores. "O G8 foi hoje um
isso, foi cogitado montar uma GIl", brinca.

'

chapa, . convidando membros Os vereadores voltam a se

do G8 para fazer parte. "Era. reunir na segunda-feira, em

um interesse nosso, mas corno sessão extraordinária marcada
o acordo da oposição preva-

.'

para as 17h30. O orçamento
.leceu, optamos por apoiar a de 2010 pode entrar na pauta.
Natália para manter a harmo
nia e o bom entendimento na GIOVANNI RAMOS

Protocolar: vereadores' aprovaram' projeto éom poucos manifestações
.

.
.

Distribuição do r,eceit'o estimado
'çôl11ara. �unicipal de.V�readore.s ��.lAl11ilhão
Gobinete do Prefeito RS 1,26 milhão

Proç�radoria .. . . ... .. R�'4n�il
Administração e Finanças

.

RS 7,2 milhões

Pleiriejeiliieiito e Desiiiivohiimento Urbano 'RS'l'}s'iMfhao
siicriiiaifa 'de Edücaçao·······

.. ················,··

R$16.a3'miih6iis·
$��r�i�r:fa :de: :D.e.s�ij�ohii���to $o�@ ·:::·:··:·:·:::� .. , .. R$. 991.. lT1if

����ia�i����i��M:s�r���iaÇ��· . .. ..

RS 20�� !��h-:�!
Secretaria di! Desenvohilmento ·Eciiii.ôhiii:D'············· RS'l jámilhao
............................ . .

Secretaria de Agricultura RS1,05 milhão

���r�t�ria de. E�p.�rt�.�.�az�r.••..•••.••.••.••.• : RS'1:3Ó'mi'lhao'
F���� ���i�rp'�I��.����e.... . R$io.A(�iih6iis
Hospital Municipal Santo Antônio RS 5,85 milhões

F���� M��i�ip'�i ��p��e.ri.v�i�i�e.�t��cori:Ô�Ic� ..... .. ::)Ü{�i(,
.�����.M�����P��.��.���.i�����i.�.. ��.ç�.�.I........ � �.�.!!?�rl.�.�.�.
f���� ���jcip.�I,�� Inf.ô.nciq.� M�I��cê��i� . RS 81 mil
Reserva de Contingência 'Rf250'mil
tÓTAL···················

. ,

Rfi3:� MiúiõES'
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Comércio aquecido e

ruas movimentadas
Lojistas da cidade comemoram as vendas
JARAGUÁ DO SUL

o CORREIO DO POVO IISOOA-FEIRA. 18 DE DEZEMBRO DE 2009 .

Enquanto pais negociam presentes de Natal, filhos aproveitam para brincar

não para de crescer.' .

'Segundo o livreiro Gelson
Bini, em comparação a 2008, o
número de .negociações já foi
estendido em cerca de 10%. A
arrancada é um alívio aos lojis
tas especializados no ramo. Isso
porque a médiaanual ainda está
inferior à registrada no ano pas
sado. '� crise financeira deixou
marcas, principalmente, até o

Atenç�o ao certifi.cad,!!
,de Metrológia, Normalizaçõo e Oua
Iidad�.lndustrial). A certificação é
obrigatório e garonte ,que o item se

gue os normas de segurança exigi
dos pelo governo federal. O mesmo

vale poro artigos importados.

tros R$'50 no da filha. A soma,
.

deve ficar acima da dispensa
da no Natal de 2008. "A situ

ação financeira melhorou um

pouco nesse ano", comenta.

KELLY ERDMANN

Volume menos expressivo, mas
gastos acima,da normalidade

-r

JARAGUÁ DO SUL no início da próxima. Nesses
.

Ao contrário de que aconte- dias, o horário de atendimen
ce em outros estabelecimentos to dos associados à CDL (Câ- .

da cidade, na loja gerenciada' mara de Dirigentes Lojistas)
por Marco Antonio Martins, segue ampliado: De segunda
a

-

movimentação diminuiu a sexta-feira e no domingo,
considerando dezembro pas- as portas fecham às 21h. Já
sado. No entanto,' o fluxo amanhã, elas ficam abertas
menor de consumidores não até às 17h.
tem' prejudicado os"lucràs .

. De acordo com ele, que!ll foi
às compras até agora está gas
tando mais dinheiro.

Mesmo assim, o vendedor
espera um aumento signífí-

. cativo nas vendas neste fim
de semana e, princípalmente.;

Ouem for às compras em busco
de _brinquedos deve atenUa nõo só '

00 preço e à 'preferência dos crian
ças. Antes dis�o, é preciso observar
se o produto desejado conto com o

selo do Inmetro (ln-stituto Nacional

<Livros desaparecem das prateleiras
Para livraria, acréscimo já é de 11% no comparativo com o ano .passado

Faltando exatamente uma

semana' para o .Natals-as ruas
'da cidade refletem o clima da

época. O movimento expressi-
, vo desde o amanhecer do 'dia'

. até à noite traz consigo 'mãos
repletas de sacolas e várias
contas a fazer. Nas .Iojas de
brinquedos, por exemplo, o

corre-corre é intenso e só ten
de a aumentar. Com as portas
abertas neste sábado e domin

go, o comércio se prepara para
um verdadeiro arrastão dê'
clientes.

Conforme Guilherme Savi,
responsável por um desses
estabelecimentos, as vendás

.

neste mês de dezembro estão
animadoras e semelhantes às

registradas em 2008. Por isso,
.

o estoque. da maioria dos pro
dutos é garantido. "Mas, os

lançamentos podem chegar a

. faltar", complementa.
Se preparando para, apro

veitar o fim de ano Ionge de
casa, o tecelão Rubens Reblin,
43, foi às compras na manhã
de ontem. A meta eta definir

"

os presentes .dos dois filhos,
e já garanti-los' após diversos
dias .de pesquisa. A compa
ração de preços incluiu esta
belecimentos de Jaraguá do
Sul, Cuaramírím e Joinville.
"A principal dúvida gti-ava ejn . coisa", explica o pai.
torno do passatempo a ser ofe- ' Ainda. segundo Reblin,
recído ao filho de nove anos. esse é um dos motivos para
Já agradar a caçula da família, que Os gastos sejam maiores'
':v.ma menina de quase dois com o garoto. A estimativa era.

anos, não parecia muito difí- desembolsar cerca de R$ 150

_'�il. "Ela' brinca com qualquer no presente do rnenino..e ou-

JARAGu4 DO SUL

Natal é tempo de presentear e
de participar do tradicional amigo
secreto. Graças a esse costume, as
livrarias aumentam o faturamento'
demaneira considerável ao longo
do mês de dezembro. Mantendo
a rotina, em 2009·; as vendas têm
se concentrado em títulos na faixa
dos R$ 20, porém, a quantidade
de exemplares comercializados

mês de outubro", diz. '

No entanto, agora, a recupe
ração pode ser percebida com

um' rápido olhar. Os livros so

mem das prateleiras, em suma,

quando fazem parte da lista de
best-sellers e do segmento de au
toaiuda. Mas também há quem
busque opções para presentear
as crianças, substituindo os brin
quedos por livros infantis. ,

opinião dele, muitos dos consu

mídores têm antecipado as com

pras e evitado os frequentes con
gestionamentos registrados na

semana que antecede o dia 25.
'Assim tudo fica mais 'sossegado
e os vendedores conseguem dar

atenção aos clientes", sugere.
Apesar dessa procura acen

tuada, o comerciante ressalta

que não basta oferecer apenas
um' bom atendimento para
vender. Para ele, o preço ainda
serve de principal chamariz e,

por isso" as promoções funcio
nam quando a intenção é em

polgar os consumidores.

Para lojista, Natal é época de
faier novos clientes e lucrar
JARAGUÁ DO SUL

A m�lhor' data festiva do
ano. É dessa forma que o 10-'

jista Cleber Schulz resume

o Natal. Para ele, é tempo de

aproveitar ti movimentação de
clientes e lucrar. "Essa época
é sempre muito boa", enfati
za. A afirmação está pautada
nos numeras. Neste mês de
dezembro, as vendas da joa

.

lheria, ótica e relojoaria au

'mentaram, pelo menos, 25%
se comparadas a 2008.

Dessa vez, Schulz também
percebeu uma mudança nos

hábitos dos jaraguaenses.. Na

Calçadão reflete corre-corre de fim de ono. Agitação é cada vez trlaior
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SEGURANÇA' PÚBLICA

GUARAMIRIM

A construção do Quartel da
Polícia Militar de Guaramirim
não

_
foi concluída dentro do

-

prazo de seis meses, confor
me previsto no contrato entre

governo estadual e a Constru
tora AJM, de Jaraguá do Sul.
Por isso, a SSP (Secretaria de

.

Segurança Pública) estendeu o

limite de entrega da abra-de se

tembro de 2009 para janeiro de
2010. O atraso aconteceu por
causa do excesso de chuvas na

região, segundo o comandan
te da 2a Companhia da Polícia
Militar de Guaramirim, Márcio
Alberto Filippi.

, Enquanto isso, os 63. po
liciais militares. que prestam
atendimento para,Cuaramírini,
Massaranduba e Schroeder têm

-

. de ch-iblar a ausência de infra-
'

_

estrutura na casa alugada, pelo
valor mensal de R$ 1 mil, onde
a 2a Companhia da PM está
instalada há dez anos. Entre os

principais problemas enfrenta
dos estão a falta, de estaciona
menta, de local adequado para
guardar os carros. aprendidos,
de sàlas de inv.estigação e para

JARAGUÁ DO SUL,

o Proerd (Programa Educacio
nal de Resistência às Drogas e

a Violência).
'1\ estrutura é antiga, tem

infiltrações, rachaduras na

parede. O ideal ,é um prédio
próprio até para guardar os'ar
mamentos", completou. Outra
preocupação do comandante
é a. falta de' policiais milita
res para atender a região. "O
maior problema é que não há
nada oficial sobre o concurso

público", enfatizou Fílíppí.
Para suprir a ausência de efeti
vos e' completar a companhia,
no momento, mais 16 policiais"
deve�iam �ercontratados. '

Em relação ao prédio, ainda
falta colocar piso, pintar as pa
redes, colocar portas e janelas,
além da, instalação hidráulica
e elétrica. A Prefeitura também
tem de pavimentar as ruas de
acesso ao local. Já a mobília
será comprada através de con

vênio entre a corporação e a

Prefeitura. O local, que tem' 360
metros quadrados, está orçado
emR$360 mil.'

DAIANA CONSTANTINO

, .

MUDANÇA NA 'ÂNGE(Q SCHIOCHET
Foi alterado o sistema de circuloçôo do Ruo Ângelo Schiochet. Desde

- 'ontem, sôo duas faixas no sentido Vila Novo - Centro e apenas uma no

sentido Centro - Vila Novo, o inverso ·do que acontece hoje: A olteroçôo
começo no ponte do Beiro Rio até ó cruzómento com o Marina Frutuoso.

POLíCIA-�-�-----�

Local aindq precisa recebe! piso, pintura, portas, janelas e outras instalações

_ Prisão, deve'
.

ser prorrogado
JARAGUÁ DO SUL

O delegado Bruno Effori
deve requerer, nos próximos
dias, a prorrogação da prisão
de Jairo Cristiano Winkler,
21 ànos, que assassinou Enc

Krueger, 44, no Salão Cente
nário (Rio da Luz), no dia 15
de novembro. Ele está preso
há 30 dias, para colaborar'nas
investigações.

'

O pedido será encaminha
do à Justiça, a quem caberá
deferir ou não a solicitação.
Caso o requerimento seja ne

gado, Jairo deverá responder'
por homicídio qualificado em

liberdade até o'dia. do julga
mento. Se condenado, a pena
para este crime é de 12 a 30
anos de-prisão. Jairo se .entre

gou à Polícia Civil dois dias
depois de cometer o homicí
dio e confessou o crime. Ele
disse que matou Ena por vín-

- gança, depois de uma discus-'
são durarite a festa. A arma do
crime não foi encontrada.

Jovem morre

es�ogodo

-

Entrega. do quartel fica para janeiro
Chuva atrapalhou a obra, que deveria ter sido concluída em setembro

M

CORUPÁ
Um acidente na madruga:

-da de ontem matou o jovem
Marcelo Pinheiro, 20 anos,
na Estrada Amolar, próximo à

garagem Hanz, Marcelo trafe

gava pelo local com um trator,
quando perdeu o controle dó
veículo em uma curva fecha
da, Ele colidiu contra o pilar
de uni muro e' despencou de
uma altura de aproximada
mente três metros; dentro do

pátio de uma residência.
Como a parte superior da

cabine do trator era aberta, o
condutor caiu fora dó veicu
lo e ficou preso sob a roda
traseira. Com o impacto, ele

, acabou morrendo esmagado.
De acordo com o comandan
te dos Bombeiros de Coru

pá; Carlos Miguel Alves, a

vítima morreu antes que a

corporação terminasse de
remover o veículo. Marcelo
foi sepultado em Corupá na

tarde de ontem.

I

.

O maior problema
é que não há nodo
oficial sobre o

concurso públice
""

•
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Veículos
apreendidos

o ccmundnnte, Mór-·
cio Alberto Filippi anun

ciou ontem que os veículos
aprendidos devem ficar no

pótio do Guincho BehlÍllg.
Segundo ele, o, Prefeitura

.

terceirizou o serviço, assim,
.

como acontece em Joraguó
do Su,1. O trabalho deve ser

renllzndo dessa formo o par-
-

tir de 2010, o-menizando o

próblemo da 'falto de espaço
no atual sede.de corporaçôo.

JARAGUÁ DO SUL

Jovem tlgride .

a próprio mãe
.Nn monhé de ontem, o Polícia

Militar apreendeu, no Bairro Rio do
Lúz, um menor de 17 anos que teria
espancado o mãe de 56 anos, que
sofre de problemas psicológicos_ O
jovem disse aos pollcícls que agre
diu o própria mãe porque elo estava
o "estressando".

JARAGUÁ DO SUl

,Mondado de

prisão em aberto
Um homem de 35 anos foi detido

. no noite de quarto-feiro por ter 11
mandados de prisôo em aberto no

Rio Grande do Sul. A Polícia Militar
constatou u irregularidade depois de
abordar o veícúlo onde ele estava com

alguns amigos, nó Avenida Getúlio
Vargas (Centro), durante uma fiscoli

zoçôo de rotina. O veículo foi ,liberado
poro um dos demais ocupantes.
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SAÚDE

LEMBRANÇA DE UM
. ".,'

.

TEMPO NAO DISTANTE
Há dez anos, cidade não fazia exame de
ressonância magnética e tomografia

JARAGUÁ DO .SUL

Ela lembra bem do tempo em

que precisava levantar. çedo da
cama. Era preciso se programar
com antecedência, sair de casa' e
estar em frente ao posto de saú
de antes dos funcionários sequer
acordar. A unidade abria as portas
às zh, mas os pacientes faziam fila
no pátio. Dona Alice costumava

chegar por volta das 4h e, geral
mente, não inaugurava â distribui-

.

ção das fichas de atendimento,
.

Dez anos depois, ela considera'
que algumas coisas ess�nciàis mu
daram.· O agendamento de consul-

. 'tas, naopiníão damanicure, solucio
nou um dos problemas mais graves
da rede pública de saúde. Só de não

. precisar se deslocar de madrugada
.com a duvida de que um médico

poderia não a receber devido à fal-

ta de horário disponível, ela já sente seguir para outras cidades.' Floria
alívio. "Melhoroumuito", afirma. nópolis, [oinville e Curitiba faziam

Isso
.

sem falar nos hospitais. parte da lista. "Tínhamos uma co

Conforme Alice, no início da déca-
.

bertura boa na atenção básica, mas
.
da, as reclamações eram inúmeras. nas especialidades não", explica,

.

.. A estrutura não atendia às necessi- Por outro lado, Nanci comenta
dades dos jaraguaenses e ela resume q-qe as filas de espera já existiam, po-

.

a situação com apenas uma palavra: rém não tão extensas quanto na atu
precariedade. Não é por menos que alidade. Os motivos, para ela, giram
tenha essa recordação. em tomo do aumento da demanda

.

Conforme Nanci Zimmermann, e do aparente sumiço de médicos.

que na época ocupava o cargo de No ano 2000, por exemplo, Jaraguá
secretária de Saúde da Prefeitura,' do Sul contava com seis cardiolo
ainda não havia no município quem gistas na rede pública. Hoje eles
oferecesse exames como' os de res- são somente três. Em contrapar-
,sonância magnética e tomografia. tida, os desafios' resolvidos eram

Outra deficiência estava em atender estender os testes preventivos de.
as crianças recém-nascidas. A UTI câncer aos postos, descentralizar
(Unidade de Terapia Intensiva) ne- as vacinas e minimizar .os altos índi
onatal surgiu depois, assim como . ces de leptospirose.
as opções para o tratamento de cân- .

cer. Por isso, os doentes precisavam KELLY ERDMANN

,., .

ORGANIZAÇAO DO SISTEMA DEVE MUDAR
dica. A questão salarial precisaria de revi

são, assim como a postura dos especíalístas
.

. A

às crianças recém-nascidas, de oncologia e frente ao trabalho no SUS (Sistema Uníco
até na obtenção de exames, hoje [aragúá do

.
-de Saúde). "Temos uma demanda reprimi

Sul já se tornou referência nesses segmentos. da grande em ortopedia, cardiologia, en

Segundo o secretário Irineu Pasold, a cidade docrinologia e otorrinolaringologia porque
também se enquadra na categoria quando o faltam profissionais", acrescenta.

.

assunto é ortopedia,
.

Na tentativa de
nos casos de neuroci- . modificar- esse' ce-

rurgia e, em breve, de nário, a Prefeitura.
cardiologia, trabalha na diminui-

Contudo,
.

ago- ção das filas de es-

ra, os desafios per- pera por consultas e

manecem. O mais exames. Em 2009, a

significativo deles redução chegou aos

abrange uma nova 40% graças à com-

organização do ser- pra de horários ex-

viço. "Precisamos tras e, mesmo assim,
formatar as urgên- há dez mil nomes

cias e emergências", na lista. Para 2010,
destaca. O primeiro os esforços devem

passo' para isso está ser ampliados. Con-
dado. Discute-se na forme o secretário.,
região a adesão ao

Segundo Irineu Pasold, Jafaguá do Sul vai começar
o ESF (Estratégia da

chamado. Protoco-
a clasSificar es paCientes antes do

..

atendimento Saúde da Família)
lo de Manchester. irá contar com 22

Nele, os pacientes são classificados confor- equipes ao invés das atuais 11. Com isso, a
me a necessidade e encaminhados ao local cobertura passa de 37% para 80% das uni
correto para rec-eber atendimento. dades. Amedida, na opinião dele, antecipa

Outra melhoria a ser buscada, de acordo a resolução dos problemas e evitá. a super- .

com Pasold, é nomodelo de assistência mé- -Iotação nas especialidades.

Se há dez anos as dificuldades da rede

pública de' saúde estavam no atendimento

'0 CORREIO DO POVO OSEXTA·FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2009

FOTOS CÉSAR JUNKES

Filas em postos de saúde já significavam
.

uma dificuldade no início da década

RAIO-X DA SAÚDE
• Total'de médicos: 285

� Médicos da Secretaria de Saúde:

�º�9�f!l.�"�t_(l�"�_?�º���.rp..?g_O�: .. __ . _ _.�!?E3rl1�hõ��.
19• Postos de Saúde:

• Bairros com a maior demanda de atendimento: -

Ilha da Figueira e Barra do Rio Cerro

ATENDIMENTOS
• Procedimentos realizados na Policlínica: 4.378.

28.206

2.502
•. Ate_��i.f!1e��()_?E()_Erl1�.9i�o:.�?p��i�li?t�.ri.Cl .. �()_lic_l_ín!gCl:.
• Consultas de atenção básica na Policlínica:

.... _.- ... _ .. _."._ ..... __ . __ . __ ...

�.�t�.n_cJ.if!1e_��()_? f!1é�ic()_?�m.P()_�t()_?_�e_.�Cl.º�e.:."............. .J0E3:006
�"��!�:f!1Cl��f!1.�()_?,P_(lstos de saúde: 84.446
• Atendimentos de média complexidade no Hospital São José: 3.782

·��!���;��·�t?�:ª�:�li��·�0pj;�id�di:ó�:8_?�E.i��ísã;·J;�é:=:::�:�?ª
• Atendimentos de média complexidade no Hospital Jaraguá: 3.736

* DADOS DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2009

'O SUS TAMBÉM NÃO É PERFEITO'
AFIRMA PRESIOENTE DA ASSOCIAÇÃO
Houve um tempo no qual Iara- do, apesar das ideias de melho- .

.

guá do Sul não possuía geriatras, rarnento que palpitam. "O S0S
ginecologistas com especialida-. também não é perfeito e, muitas
de em mastología, ortopedistas vezes, parece ter sido idealizado
próprios para o. tratamento de por pessoas totalmente alheias à

doença na coluna, ombro emãos, realidade daqueles que precisam
emergencista, intensivista, círur- do tratamento e daqueles que o

gião torácico e infectologista, Di- fazem", complementa:
fícil lembrar desse período? Pois No topo da lista de reclama-

.

'saiba que ele. não está tão distan- ções está a remuneração, motivo
te da atualidade. Há dez anos, era principal para a maioria dos pe
esse o dia a dia do município. didos de afastamento por parte

Segundo o presidente da As- dos médicos, tanto em hospitais,
sociação Médica jaraguaense, quanto nas unidades da Prefeitu
Rogério Luiz da Silva, no início

,

ra. De acordo com o presidente,
.

dá década, o número de profis- a categoria não pode ser conside
sionais estava reuuzido a menos. rada: mão de obra comum, pois
da metade do atual. A crescente a saúde da população não ê'um
chegada dê especialistas possibi- artigo "fácil e barato".

.

litou uma mudança.significativa Nos próximos anos, aléin da
à saúde local. Comisso, a cidade compensação salarial, conforme
pôde oferecer aos pacientes a. re- Rogério Luiz da Silva, ? preciso
alização de procedimentos antes rever a organização dos atendi
feitos somente em Joinville e Blu- mentes. Outra reivindicação gira
menau. em torno da ampliação dos in-

Ainda assim,' existem bar- vestimentas nos serviços básicos
_
reíras.Tara o representante dos .e de referência. Por fim, seria ne

médicos, o sistema de saúde pú- cessário aderir a ações educativas
blica está'longe de ser o adequa- destinadas à comunidade.
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No total. 1,2 mil guarda-vidas serão disponibilizados nas praias de maiormovimento até o dia 1 o�de março

TEMPORADA

Operação Veraneio
inicia hoje em se
Segurança será intensificada em todo litoral

<'

BARRA VELHÁ
. A partir de hoje, o litoral

vai receber milhares de poli-
.
ciais civis e militares de todo
o Estado. A Operação Vera
neio Z009/Z010, lançada pela
SSP (Secretaria de Segurança
Pública) vai até 10 de março
de Z010 para garantir mais se

gurança aos veranistas duran
te. a temporada de verão ..

Dos 11,5 mil policiais mi
litares de Santa Catarina; seis
mil são deslocados par? o ii-,
toral, além de 211, civis. No sistema de rodízio. O comarí- aumentando a equipe de 30

total, serão disponibilizados dante da za Companhia da Po- para 50 integrantes. "Preci-
.

1,Z mil guarda-vidas, entre lícia Militar de Guaramirim, sarnas negociar com Massa
civis e militares, que atuarão Márcio Alberto Filippi, alerta randuba e Guaramírim sobre
em 561 quilômetros de litoral. sobre a importância de manter a liberação dos bombeiros
O investimento previsto' para o nível de vigia e segurança nos para trabalhar", disse o co

a operação é de R$ 9 milhões, munícípíos fora do litoral para mandante dos Bombeiros Vo
mesmo valor do ano passado. evitar furtos e arrombamentosj luntários

.

do município, Vâ
Com esse dinheiro, o Estado em residências. "O cidadão vai nio César Mattei, Ele destaca

.

paga equipamentos, novas para praia, mas a casa dele fica também que os bombeiros
viaturas? gratificações e diá- aqui", acrescentou, voluntários-e militares traba
rias em hotéis aos policiais e O litoral. catarinense tam - lharão em parceria. ''A corpo
bombeiros remanejados para bém receberá reforço no. ração do município deixa à
o trabalho nas praias. número' de bombeiros, que disposição .dois homens para

Nesta edição da Operação atuarão em 30 cidades, lZ3 também atuar como salva
Veraneio, o remanejamento praias, e balneários. Em Bar- vidas nas praias", disse.
dos policiais e bombeiros foi ra Velha, a corporação espera

.

dividido em três etapas, em
..
receber mais ZO voluntários, DAIANACONSTANTINO

Corporação receberá reforço
. Os Bombeiros Militares.de Barro Velha deve aumentar o'númem de
socorristas de 32 para 36, nlém de receber mais um coordenador do
serviço. Eles trabalharão em 12 pontos espalhados pelos praias. A co;p'o- .

ração conta tom 28 efetivos dúrante restante do ano. De acordo com o te-
'.

nente Zevir Aníbal Cipriano, o reforço será poro intensificar o segurança
naspraias que atraíram mai� visitantes nos últimos verões. "Da praia do
Cerro até Piçarras o númeró de visitgntes aumentou, por isso precisamos
refor.çaLo equipe", enfatizou.

.

Clima' estável com' sol e 'céu
limpo nesse fim de semana

-

REGIÃO madrugada. Isso sempre man-

Se depender do clima desse tendo a temperatura elevada.
fim de semana, as dicas favo- O vento de sudeste a nordeste
recem as saídas para as praias, no litoral e de nordeste a noro
as cachoeiras e os clubes este nas demáís regiões, deve
aquáticos. Segundo a Epagril . ser de fraco a moderado,
Ciram (Centro de Informações Ainda conforme as informa-

.

de Recursos Ambientais e de- ções meteorológicas da Epagri/
Hidrometeorologia de Santa Ciram, estão previstas chuvas
Catarina), de Florianópolis, o amenas entre os meses de janei
cenário será estável com tem- ro e fevereiro de Z010. A passa
po limpo e sol. A temperatura gem de frentes 'frias é pouco fre
deve ficar entre os 21° e Z9°. quente e as trovadas de fim de

Nesses dias, as pancadas tarde são típicas-do verão. Mas,
de chuva serão isoladas e tí- podem acontecer em curtos es-.

picas de verão. Essa situação � paços de tempo chuvas associa
aconteça especialmente, entre das aos temporais e granizo em

a tarde e fi. rioite e também de regiões isoladas.

.r:"

Prefeitura' muda sentido d.as
ruas de acesso à praia central'
BARRA VELHA seguida, para a Humberto Pi-

A partir de hoje, osentido mentel, que terá mão' única
das seguintes ruas de Barrà na _ descida, com -aC€lSSO dire
Velha foram alterados: a. Pa- to para a praia central. A Rua
raná agora é mão única no Bernardo Aguiar é mão única
sentido Praça Lauro Carneiro até Q trajeto da Matriz na rótu
de Loyola até Igreja Matriz la de acesso à Avenida Santa
(rua das agências bancárias]: Catarina, que segue em mão
o a-cesso pela Avenida Beira única no sentido norte.A Ave
Mar passa por Governador nida Santa Catarina segue em

Celso Ramos, chegando até a mão dupla da rótula ao sen-

_ Igreja.Matriz do Divino Espí- tido sul [Tabuleiro], más com

rito Santo e convergindo. para � alguns pontos de estaciona
a Rua Bernardo Aguiar, e em

.

menta apenas do lado direito.

Quem for a Barra yelha a-partir de hoje deve ficar atento às mudanças

Fam-ílias recebem dez cos'as
através do Projeto Ressoar.'
GUARAMIRIM

Após um ano das enxur

radas de -Z008, a Prefeitura
de Cuaramirim em parceria
com o Projeto Ressoar e Cohab

{Companhia de Habitação do
Estado de Santa Catarina) en
tregou ontem dez residências
na Bairro Bananal do Sul. Ou
tras 11 casas devem ser con-

cluídas no começo do ano. En-
.

tretanto, a secretaria de Bem
Estar Social .e Habitação tem

o registro da demanda de 80
famílias que ainda aguardam

. por uma moradia. A promes-
sa da administração pública é

'para que em Z010 mais 59 ca

sas sejam construídas no Bair-
ro Caixa D'Água.

.

I
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PAÍs CONCEDE FACILIDADES PARA
TRAZER IMIGRANTES EUROPEUS

o CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, .18 DE DEZEMBRO DE 2009

No dia 18 de dezembro de 1957, o jor- pelo governo brasileiro, deveriam ser liga
nal o Correio do Povo noticiava que es- dos diretamente a quemo chamou, além
tavam sendo concedidas facilidades aos

' de sustentar o dever de serem indepen
'imigrantes europeus que desejassem tra- dentes e economicamente úteis ao país
zer seus dependentes diretos do país de após um curto período de adaptação.
origem. A concessão foi feita pela resolu- '� Para que os familiares pudessem vir

çâo n0263, do INIC (Instituto Nacional de para o Brasil, era preciso ainda pagar uma
Imigração e Colonização). taxa de participação do imigrante nas des-

A medida valia para os italianos, es- pesas da viagem, exceto para crianças me
panhóís, alemães, austríacos e gregos que nores de um ano. De um a cinco anos, o

desejassem "beneficiar-se das facilidades custo era de 500 cruzeiros; de 5 a 10 anos,

para a reuníficaçãodo núcleo-familiar". mil cruzeiros; para os demais, o preço era

Os parentes, que sE)rifull�ffah?p'orraâ:os< 2 mil cruzeiros. Poro que OS familiares pudessem vir poro o Brasil, era preciso pagar taxo de participação

FOTO IDENTIFICADA
A ultima foto para identificar era do comércio de Wal

demar Rau. O prédio ficava na Rua Prefeito José Bauer, Na
imagem está a residência da família e na época tinha açou
gue e comércio em geral. Em 1935, Waldemar Rau assume
a filial do comércio Reinoldo Rau, em.Retorcida, Em 1936

inicia seu próprio comércio na·EstradaNova. Em 1940 ca
sou com TeresiaWolf_e passa a dirigir o comércio, em sua

sede atual (da foto), no Bairro Rau, atuando também corno

, açuqgue. Mais tarde a empresa foi assumida pelo filho
WaldemarMaximiliano Rau. Segundo a Sra. Ozilda Teresa

d Rau, responsável pelo comércio, estão na foto, da ésquer-
da: para a. direita: Elizabeth Felipe (tia de Ozilda), Ademir

(irmão), Waldemar Ráu (pai), Ozilda e sua mãe TeresiaWolf RaU. A imagem é da década de 50. A foto foi

identificadapelos leitores Bruno Behling, Luiz Paulo Maeschall, Jaqueline Medeiros, SuelyDumke, Júnior
Scholemberg, Osni Pincegher e Sérgio Luiz Nagel.

18 DE DEZEMBRO..

PELO MUNDO
·1737 - Morre o grtesão de instrumentos de corda
Antonio Strcdívorius. '

·1865 - Ratificada nos Estados Unidos a 13a emenda,
que estabelece a·abolição da escravatura,

••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• < •••••

·1936 - Leon Trosky é àdmitido como refugiado pelo
governo mexicano.

·1947 - Nasce em Cincinatti, nos Estados Unidos, o
cineasta Steven Spielberq

�i969�t�b�iid������dé.morte na Grõ-Bretnnhc.

SOCIEDADES· EVENTOS. HISTÓRIA. ASSOCIAÇÕES

CONF-RATERNIZAÇÃO NA
SOCIEDADE BOTAFOGO

r-i#,f.liYI
A INDÚSTRIA D9 CONHECIMENTO

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/SC Jaraguá do SLiI - convocaos estudantes que iniciaram seus cursos

Técnicos em Vestuário, Estilismo, Mecãnica, Eletrornecánica, Eletrotécruca, Eletrônica e Informática com Habilitaçâo em Redes no

primeiro semestre de 2005 e não realizaram o estágio curricular obrigatório Ou Trabalho de Conclusão de Curso; a comparecerem
.

na instituição para regularização de suasmatrículas, até o dia 30/12/2009, sob pena de serem jubilados.
\ Atenciosamente,
Newton Gilberto Saloman
Diretor do SENAI-SC em Jaraguá do Sul

Amanhã a Sociedade Botafogo Futebol Clube, de Iaraguá do
Sul, promove a Soirée da-Terceira Idade: O evento começa às 14

horas, e a .entrada é gratuita. A Sociedade Botafogo fica na Rua
Pastor Alberto Schneider, na 137, Bairro Barra do Rio 'C-erro.
Mais informações (47) 3376-0006.

ao FESTA DO CHOPE
A Sociedade Recreativa Vitória Rio da Luz promove amanhã a 8a

Festa do Chope. O baile começa às 22h3Urriin, animado pela Banda
Adler's Band. O Chope seráKõnigs Bier, e na compra de cada barril o
cliente ganha um prato de petisco, Ingressos serão vendidos somente
na hora, a R$ 10. Reservas de mesas com barril podem: ser feitas com.
Márcio, pelo telefone 9152-0921, com Nilson (47) 3Q55-8851 ou com

Olinda, pelo (47) 3055-8164. A Sociedade fica na Estrada Rio da Luz
Vitória, sem número, no Bairro Rio da Luz.

.

BAILE DE NATAL NA
. SOCIEDADE ALVORADA

.........

,.;
....

, -

AT.�NÇAO!

PUBLIQUE AQUI!

2106-1919
o jornal O CORREIO DO POVO atende precettcsdn lei 289/SA

por enquodrof-"se como jornal diário de grandecifculação local ereqienel,
Balanços, atas, editais, demais publicações lega.is.

Neste sábado a Sociedade Recreativa Alvorada, de Jaraguá do
SUl, realizará um Baile de Nafal. O início será às 22h30, com'ani-'
mação por conta do Grupo Safira, do Rio Grande do Sul. Ingressos
antecipados estão sendo vendidos a R$ 12, no Posto Mime daWal
ter Marquardt, Posto Mime do Rio Cerro, Flash Vídeo Locadora e

Pit Bull Lanches em frente a Malwee, Na hora, o ingresso fica por
R$ 15. A festa é na Rua Gustavo Gumz, 110 289, Bairro Rio Cerro II.
Mais ínformações pelos telefones 9968-5490/9101-5659.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRI�OR

Um lugar onde'
nõo há eleiçõo
Duas coisas fazem o Sulta

nato de Brunei ser conhecido:

petróleo e, a mais longa monar

quia que se tem história. Este
"

pequenino país de' apenas 400-'
mil habitantes é espremido pela
Malásia na, ilha de Bornéu e con

trolado pelo sultão Hassand .. O
sultão é .çonhecido por ser o ho
inem mais rico do mundo. Seu

palácio no centro da capital do
país é uma área cercada por ár
vores e muros. Dizem que no pa
lácio existe mais de mil habita

ções. Um dia por ano é a vez do
povo de Brunei visitar as depen
dências do palácio. "Inclusive

podemos tomar banho nas pis
cinas do palácio, formadas por
diferentes formas", diz um rapaz
num conservador traje muçul
mano (Brunei é um país de fun
damentalismo muçulmano). Ele
ouvia no celular baladas rornân-

.

ticas em inglês, dos .Scorpions.
Ouvia música sempre atento ao

� seu redor, quando alguém chega-
va perto, desligava. Tinha a certe
za que estava fazendo algo contra
os preceitos, estabelecidos pela'
sociedade que vive.

<'

Com sua fartura em
_ petróleo

por muitas vezes a Malásia tentou
. unificar Brunei ao seu território.
Somente em 1984 é que Bruneí
se viu totalmente independente
da' Malásia. As relações Brunei
Malásia nunca foram das melho
res e o clima "esquentou" .quan
do em 2005 o sultão escolheu
pará ser sua terceira esposa. uma
jornalista malaia de 25 anos - 35

anos mais nova que ele. O sultão
ainda é casado com a primeira es

posa e divo�ciado da segunda. O
sultanato de Brunei, possui uma
'realidade diferente dos outros pa
íses da região. Tem uma taxa de

alfabetização de 94%. O governo
pagã uma pensão para todos. As
sistência médica e escola são gra
tuitas. Há subsídios para compra
de bens, como automóveis. São
também poucos os dias de traba
lho considerados: segunda, terça
e quarta-feira.

Somente em 2002 as mulheres
"

�

de Brunei.puderam registrar a- na
,

cionalidade de .seus filhos quando
seus pais não eram' de Brunei.

"

NOVELAS

VARIEDADES-�-------

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL'
• Cine Breithoupt 1
• Avotar (Leg) (14h30 - todos os dias)
(17h40, 20h50 - sex, sob, dom, seg, ter, quo)

• Cine Breithaupt 2
• Atividade Poranormol (Lég)
(17h, 21 h30 - sex, sob, dom, seg, ter. quo)
• Lua Novo (Leg)(14h30 - todos os dias)
(19h -.sqx, sob, dom, seg, ter, quo)

• Cine Breithaupt 3
• 2012 (Leg) (15h - todos os dias)

, (J 8h, 21 h - sex, sob, dom, ,seg, ter, quo) ,

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• Avator {Dub) (14h - todos os dias)
(17h10, 20h30 - sex, sob, dom, seg, ter"qua)

• Cine Cidade 2-
• 2012 (Leg) (18h, 21 h - sex, sQb, dom, seg, ter, quo)
• Planeta 51 (Dub)'(1 Oh30 - sex) (14h15 - todos os

dias) (16h, - sex, sqb, dom, seg, ter, quo)

• Cine Mueller 1
• Motor (Leg) (13h, 16h15, 19"25, 22h30 - ser, sob)
(15h - dom, seg, te(quo, qui)
(18h20, 21 h30 --dom, se�, ter, quo)

...

A procura do
bom 'velhinho'

Popoi Noel' desoporeceu sem deimr
rastros, e se os crlonças poro rem de ocre
ditornele, o sol poro de brilhor. Agoro,
�mos pessoas meio esquisitos precisorão
tomor medidos extremos pora solvo r o

bom velhinho e, principolmente, o époco
mágico do NO,tol.

.

o início da amizade
de grandes líderes'

Um livro que expiora' os dios mois

importontes poro o começo do nmlznde .

e dos ocordos políticos entre Roosevelt'
e Churchill. Homens que pilotoram o

mundo rumo à vitório duronte o Segundo
Gronde Guerro e lev.oram omerictlnos e

britânicos II um ,trojetório convergente,
estobelecendo o 'meconlsmo 'poro o me

lhor coolizão de g'uerro já registrado.
-

CAMA DE GATO
Veronico mostro ump foto de Gustavo poro dou
tor Emanuel, que confirmo os suas suspeitos de

que o jardineiro do coso de repeusç é.Gustovo.
Bené desiste de casar com Patrício, Davi sai
com Pedro, Eurídice e Sofia. Adolgiso descobre

que está falido. Alcino trota Verônica com frie
za e o vilã fico desconfiado. Rose encontro um

dos capangas de Roberto em suo coso. Gustavo
decide ir o um suposto çq,contro com Alcino.
Verônica falo com Roberto que vai fazer Alcino
encontrar com Gustavo poro se livrar dos do'is.

CARAS E BOCAS
Haímoh se declaro poro Vicente e ele desiste de

viajar. Renan foge com Vohesso no frente' dos

amigos. Socorro recebe uma intimação poro
·
testemunhar no proéesso pelo posse de Xico.
Vicente levo Honnoh poro seu flot e aviso que
,vai se hospedar em um hotel até que eles se

cosem. Benjamin se insinuo poro Totiono. Re·
non pressiono Vonesso poro voltar com ele. O
médico decldeintemar Renan. André pressiono
Amorilys o revelar todo o verdade sobre seu

enteado, Denis e Simone desêobrem que são
namorados virtuais.

·

VIVER A VIDA
Gustavo vai 00 estúdio cObror o prejuízo causado

por Molu. Renato vai 00 desfile, encontro Felipe
e começo o beber. Marcos conversa tom Dr. Kolil
sobre o reunião que eles terão com Dr: Morelli.
Renato chego em coso e 'fico deprlmlda Ivete
ajudo Dom o arrumar o restourpnte no final do

expediente. lerezo conhece Vitória, o outro e'nfe(
meiro de Luciano. Tereza fico feliz,oo veres filhos
conversando animadamente no quarto de Luciano.
Lucas, pai de Roloelo, aparece no restaurante de
Garcia e Dora fico surpreso 00 vê-lo.

r

· PODER PARALElO
Bruno diz o Sérgio que vai recuperar tudo, mos

.

antes préciso tirar de Tony todos os informações
sobre os negócios com os FARC. Téo mondo Rudi

ligar ,poro Loilo. Ele pede poró loilo passar o

telefone para Kholid e pergunto ºo paquistanês
se ele está disposto a impedir que Tony morro.'

·

Téo vai até Kholid e pede poro ele arrumar vinte
homens bons pato ajudá-lo o tirar Tony do cofre
do bunker. Fernando finge estar bêbado e os
seguranças ficam preocupados. Pedro mostra os

fotos de Nino poro Mouro e Rafael.

BElA A FEIA.
Ricardo e Verônica são cercados pelo imprensa
no saída do tribunal. Elo acabo com o imagem de
Vero. ROdrigo fica orrosodo 00 saber que o mãe
está em situação complicado. Verônica, eufórica,
conto para Dinho como ocorreu tudo no tribunal.
ícaro fico sozinho no salão e Sheylo aparece nova

mente. Elo diz querer realizar todos os sonhos do
cabeleireiro, que fica animado, ícaro revela que o

sonho de suo vida é fazer um piquenique. Sheyla
fico desapontado, mos se animo porque será um

piquenique o dois.
'

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
dos emlssorns].
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Pamela Anderson Eminem é eleito Sofia Coppola está

exagera na �ebida 'artista da década esperando 2° filho
_ A revisto "Blllbenrd" deu 00 rnpper A diretora Sofia Coppolo, filho do'
Eminem o título de artista do década cineasta Francis Ford Coppola; e seu

e de melhor artista masculino. Com companheiro Thomas,Mors (vocolistp
letras recheados de palavrões, O rn- do bando Phoenix) estão esperando
pper'já foi processado duas vezes por _

o segundo filho do casal. Eles estãe.
familiares por couso do conteúdo de' juntos há quatro anos e têm unui filho
'suo músico. Do primeiro vez, foi quon-

. de três anos, Romy. A diretora, que,
do o ex-mulher não gostou de ter seu mora em Paris, comando atualmente
Iodo vioiento-�xposto em uma canção.' o pós-produção do filme Somewhere;
Depois, foi o mãe que se ofendeu com que deve ser exibido no Festival de
os palavras do filho.' Cannes, em moía de 2010.

A atriz Pomelo Anderson saiu de um
, -restaurante em Londres amparado por

.

úm amigo, aparentando ter bebido
'

além do conto. Trocando os pés, elo,
escondeu o rosto dos flashes e seguiu
poro o hotel onde está hospedodQ.

r' Pámelo está no cidade para se

apresentar no teatrn como.gênio da
lâmpada, do espetáculo Allodin, e se

_ gundo fontes do jornal "Doily Mail",
bebeu vinho demais durante o jantar. ,

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muilo simples e vicionle. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repelir números em cada linho e cada coluna, Também
nõo se pode repelir numeres em cada quadrado de 3x3.

I A pequena
labradora
Megue é
louca por
um jo,go de
bola! O clic

, é do leitora
Doracema

RU�

PREVISÃO DO TEMPO Font,e: Cirom/Epogri

SOLUÇÃO
Temperatura elevado. Posslbltldude de
pcnccdns Iséledns de chuva, típicos'de
verão, entre o tarde e o noite. CHEIA MIN1JUÀNTE NASCENTE

,

� Fases da lua

NOVA

, ,

� Jaraguá do Sul e Região
24/12

SÁBADO
MíN: 21°C
,MÁ)(: 28°C
Nublado

DOMINGO

MíN:'17°C
MÁ)(: 31°C

SEGUNDA

(�. ' Mí.N: 18°C �--...
�. MAX: 33°C '"'<...-J

HOJE

MíN.: 20°C
,

MÁ)(: 27°C
Sol com chuva Sol com núvens

)(
.GÊMEOS . iJ� LEÃO
(21/5 a 20/06) �.:> (22/7 a 22/8)

.

Bom dia para ini- ;: '} O dia beneficia
ciar um projetei ou . ......, � tudo que envolva .

concluir algo que já '

.

comunicação e
,

estava em andamento. De,cisõllS iniciativa. A saúde vai responder
e providências práticas ganham satisfatoriamente a um trata-
facilidade. A atração física será mente alternativo. Nos assuntos
fundamental na vida a dois. Des- do coração, convém quebrar a
cubra o que lhe traz felicidade e rotina. Sua capacidade de atrair
invis.ta sem medo. ' coisas boas está a mil.

#
LIBRA

, (23/9 a '22/10)
O clima em casá

" esiá agitado e tudo
indica que terá

muitos afazeres pela frente. 'É (I

mo.mento de manter-se na rotina
e dedicar-se um pouco mais ao
convívio com aqueles que ama.

Sua diplomacia deverá' ser colo- ,

cada em prática o. dia todo.
'

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Sua mente, estará
fervilhando e não
é hora de pensar

pequeno. Pode ter sorte em'con

curso. ou teste de conhecimen'to.
Na paixão, abuse da sua intuição
ao fazer as suas investidas.
Sentirá necessidade de firmar
seus conceitos espirituais.

.

TOURO
'

(21/4 a 20/5) .

Terá facilidade para
,

lidar com escritos,
via.!)em, transporte

e tudo que énvolva comunicação.
No romance, sua espontaneidade
vai agradar e o clima de descem

tração vai prevalecer. Os 'astros
prometem um dia favorável para
atividades.

'

� '"
CÂNCER

.

�.........� . (21/6 a 21/7)
;���� O dia favorece
( 'a co.municação

'

com o.s outros e a

interatividade com pessoas do
seu meio, por isso trabalhar em
equipll será uma boa opção. No
vos fatos estimularão a paiicão. É

.

preciso manter-se vigilante para
não acabar cometendo erros.

1lJ"
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Trabalho com o qual

,
você se identifica
vai deslanchar

faciimênte e sua criatMdade pode
ganhar destaque. No ramance,
astrol excitante; Paro não se

enganar com as pessoas, tente

observá-Ia� de perto. A atitude
demonstro o que cada um é.

'_' ti ESCORPIÃO

�"*'� (23/10 a 21/11)
�gie%�� Vai ser fácil
'; interagir com as

(�_: pessoas. O listrai
.

também .favorece
as pequenas viagens. Na vida 0/

, dois, o clima é de descontração.
Se estiver vivendo um momento
de calmarià, saiba que é um

preparo paro alguma mud�nça.

_'

Nublado "

SA�IJÁRIO
(22/11 ti 21/12)

,

(�.
••

Os astros mandam

{ ótimas vibrações
para a Casa da

Fortuna, indicando que você
poderá ter ideias para melhorar
seus rendimentos. Portando-se
de forma nobre, atrairá a gene
rosidade. Use o bom-senso em

tudo que fizer. inclusive no amor.

CAPRICÓRNIO
"

, (22/12 a 20/1) J

� Hoj�, você e�tará
mais comunica

tivo. Vai ser fácil
transmitir suas ideias, conheci
mentos e convencer as pessoas.

. À nelte, procure quebrar a
rotina: é tempo de surpreender a
quem ama! Livre-se do conserva
dorismo e do comodismo.

o CORREIO DO POVO m·SEXTA-FEIRA, 18 DE ,DEZEMBRO DE 2009 �

ANIVERSÁRIOS

18/12
Adélia Rodrigues
Adete V. Rosa
Adolfo J. Adrovandi
Adriana M. Chaves
,Alfredo Alberto

, Carlos R. Olska
Claudio Orongozo
Cristian R. Wackerhagen

, Diogo Gomes da Silva
"Dolores Correia
Felipe Franzner
Fernanda Luz
Gilberto Schalinsk,i
Guisela L. Steiléin
Gustavo H. Berthi

'

Henrique SC:hrqmm
Henrique St_effens
lsebele Schroeder

,

James R. Kanzler
, Joácir Gonçalves,
Jose A. da Silva
José' Erli da Silva

!
Julio Cezar "'eters
Kauê Luon Monteiro

"

Louro fisêher
'

Leandro ,Rossito
Lorudes Muller
Mateus Braier
Monize Spezia
Moralda Enke
Oilron Ranghetti
Otacílio .R. Silva
Otavio Ribeiro
Richard Buttendorff
Rodtig.o Matheus

- Romildo A. de Souza
Rosangela Koepp
Taisa L. Rueckert
Thiago Bublitz
Vanderléia Klann
Vilmar'Carvalho

.

, '

DIVIRTA-SE

Imprevisíveis
,

Duas mulheres, cansadas de
colecionar decepções, conversam
no ônibus:

� Ai, o gente nunca pode centlcr nos
homens! � desabafava o moreno

-'-Imagino que o meu marido um'

dia saiu poro compror uma caixa L

de fósforos e nunca móis voltou! E
isso já foz oito anos!

� Ah, isso eu tenho certeza que
nunca vai acontecer comigo! �
respondeuu loiro.

� Mos como-é que você pode ter
tonto certeza assim? Os homens

,

S90 imprevisíveis!
� E, mos o meu marido uso isqueiro)

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)

.

,
Guarde as suas

,JJ) opiniões e ,perceba I

que, às vezes, o
segredo é a alma do negócio. A
dois, se deseja surpreender a
quem ama, vá em frente! Boa

.

fase para repensar suàs atitudes
e ver o que precisa mudar para
ser mais feliz e relaxado.

PEIXES

, ,.' (19/2 019/3)
,

Boa fase paro
chegar a acordos.

,

Você demonstro�
rá muita garra P!lro lidarmm
compromissos. Usar a criatMdade
pode ajudar a reavivar a relação a .

dois. Sua imaginação é poderosa;
_poderá tomar decisões que este-.
vam sendo adiadashá tempo.
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ATRAÇÕES

Clima de Natal "em Barra Velha
o "Natal do Paz 2009" em Borra Velho acontece amanhã, no Praça Lou

ro Carneiro de Loyolo. A partir dns 20h, cinco atrações prometem animar
o plateia, começando pelo apresentação de músicos natalinos do Fanfarra

.

Municipal Professora Onédio Mario de Barros. Em seguido sobe 00 polco o

Terno de Reis "Família Dias". Às 21 h, será o apresentação do peço teatral
em defeso dos tartarugas do orlo borravelhense, elaborado pelo Associação
de .Surte do Costãodos Náufragos. A programação segue às 21 h30, com o

chegado do "Papai Noel Vasques", de Guoromirim.

BAIRROS

Ujam realiza.'
. última reunião
As associações de morudnres d'e

Joroguá do Sul realizam hoje uma

reunião de encerramento do unu O
convite é do Ujom (União Joraguoen
se de Associações de -Mõradores) às
lideranças de bairros. O evento ccon
tece às 19h30 no auditório do Sintquip

- (Sindicato dos Trabalhadores d�s In
dústrias Químicos), Ruo José Leier, 388
- Centro, próximo 00 Center Angeloni
e WEG 1.

SHOW -

Sertanejo agita
Jaraguá do �ul
A duplo sertanejo Téo & Edu se

. apresento dia 23 de dezembro em

Joroguá do Sul. O show acontecerá
no London Pub com os músicos já co

nhecidos e canções do novo CD, que
será lançado nos primeiros meses de
2010. Os artistas têm o agendo cheio
esse mês, com apresentações em Blu
menou, Indoiol e Balneário Comboriu ..
Outros informações no site www.teoe
edu.cem.

CURSO

Empretec de 2� a 30 de janeiro.
De 2� o 30 de janeiro, será realizado em Joroguá do Sul o Empretec - Pro

qrumn.pnm Desenvolvimento de Empreendedores. O curso acontece no Centro
- Empresarial, dos 8h às 18h. Segundo o organização, durante o treinamento
o participante irá, num primeiro momento, ldentlflcnr seu potencial em-

. preendedor e verificar quais são seus pontos fortes e fracos e, em seguido,
trabalhará estes pontos através de característicos empreendedoras. O inves
timento é de RS 900. Entrevistos devem ser agendados pelos te)efones (47)
3275-7024, no Apevi (Associação dos Pequenos Empresas do Vale do itopocu), ou
(47) 3371-7843 no Sebrae.

FÉRIAS UNERJ

Estudantes .

.
realizam

A Biblioteca Público Municipal Rui .açã.o. de Natal'Barbosa estará aberto até omQnhã e

depois terá atendimento suspenso até Alunos do 4° fase dos cursos de
o final deste ano. A Bibliotecã volta Tecnologia em Gestão de Recursos Hu-
o funcionar em 4 de jnneíra.qunndc monos e de Tecnologia em Automação
ficará aberto 00 público de segundo o Industrial, do 10° fase de Engenharia
sexto; no horário dos 7h às 13h, até o Mecânico e de Engenharia de Produ-
final dos férias coletivos .. A Fundação çüo, e do 8° fase, de Tecnologia em Me-
Culturol comunico que o biblioteca cânico do Unerj (Centro- Universitário
disponibilizo uma caixa de correio. de Joroguá do Sul), sob o-orientação
coletoro (localizado junto à porto .do professor Rogério Godegást, reuli-
principal) pura que, os livros. sejam zorom o nçõn "Neste Natal faço uma

depositados nos horários-que o insti- criança sorrir". Conforme Godegost, o

tulção .estijer fechado. Também há o atividade qrrecndoú brinquedos poro
possibilidade de consulto, reservo e serem' distribuídos às crianças de fo-
renovação do doto de devolução dos mílios carentes ccdustredns nos movi-
livros pelo Biblioteca Online, no site mentos sociais dos igrejas católicos e

http://culturo.joroguodosul.com.br. evangélicos de-Joroguá do Sul.

Biblioteca aberta
até amanhã

FALECIMENTOS

Faleceu às 15h15, da dia 15/12, a Sra.
Margarida Ende Neumann, com idade' de
89 anos, o sepultamento foi renlizudn dia
16/12, às 15 horas, sài.ndo o féretro da

Igreja São Vendelino em Schroeder, se-'
guindo após para o cemitério Municipal de
Schroeder.

Fuleceu às OOh20 do dia 16/12, o Sr. Herber
to Priebe, com·idade de 68 anos, .0 sepulta
mento foi realizado dia 16/1�, às 17 horas,
saindo o féretro do Centro Comunitário da

Igreja Cristo Salvador na Barra dli Rio Cer
ro, seglfind'o após para o 'cemitério da Barra
do Rio Cerro.

VITRINE----------,---

24/12
QUINTA-FEIRA 9h às 1.3h30

,31/12-
QUINTA-FEIRA 9h às 13h30

25/12
SEXTA-FEIRA LOJA FECHADA

01/01
SEXTA-FEIRA LOJA FECHADA

26/12
SÁBADO

02/01
SÁBADO LOJA FECHADA

04/01 9h às 12h e das
SEGUNDA-FEIRA 13h30 às 18h

05/01
8h30 às 12h e das
13h30 às 18h30

TERÇA�FEIRA (Horário Normal)

LOJA FECHADA

28/1�
SEGUNDA-FEIRA

9h às 12h e das
13h30 às 18h'-

29/12
TERÇA-FEIRA

. 9h às 12h e das
13-h30 às 18h

.

30/12
. QUARTA-FEIRA

9h às 12h e das
, 13h30 às 18h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ASSOCIAÇÃO E'MI'!'l'3A!IIA
DE..-GUÁDO SUL

Embora
não

chegue a

ser novida-
de que os Núcle
os ACIJS-APEVI
atuem fortemen
te na comunida
de, nesta edição
de Núcleos em'
Pauta são. des
tacadas duas
iniciativas que
confirmam a

preocupação dos empreendedores
com a responsabilidade social.Em
presas do Núcleo de Hospitalidade
adequaram seus procedimentos de
hospedagem de menores, confor
me legislação que trata do assunto,
e nucleados do setor de automecâ
nicas receberam o Selo Ambiental,
que distingue as ações em favor da
preservação dos recursos naturais.

ATIVIDADES DOS NÚCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

-RONALDO CORREA

Conheça melhor esses belos exemplos de . ",.�

boas práticas nas páginas 6 e 7 .

'

Diferencial Setor de hotelaria busca qualificação constante para Incrementar o turismo na região

POSIOS DE COMIUSllvBS
� ••••••�

••••• ,,�·_ ••••••••••••••••••••••••••••••• m ;
_ •• _ •••••••• _ ••.•_._ ••

Ç_anba erianta aliaRtas
Iara maior _Remia

Página 6

RONALDO CORREA ,J

fXPE._RJ�ÇJll
Encontre_pilá
do ellQll'lárllS ...

Página 2

,
.

"

ÇVNIIRIIII
IIIIIIIDI _

__IMrV
Página 8

\

I
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ATIVIDADES DOS NÚCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI --_•••_-

o Núcleo estará iniciando um projeto que busca a disse

minação da cultura regional. O trabalho direciona-se para
a força de trabalho que migra .para atuar rias empresas,
�e,:" como, at�ais colaboradores que possam .�e b.ene-

Uma das caraéterísticas mais estimulantes do trabalho reali
zado pelas Associações Empresariais é o fato de que estas

entidades têm a capacidade de integrar os mais'diferentes ne-
gócios.

.

.

O modelo anterior que con- Essa redefinição
gregava somente as empresas \ do formato das
ligadas a agricultura, ao comér-

.

entidades
cio e a indústria, que de. certa
forma limitava a atuação das
entidades, foi alterado . para
acompanhar as próprias mu

danças da economia, que fez
crescer segmentos de negó
cios nas áreas de prestação de
serviços, os grupos de profissio
nais liberais e atémesmo os autônomos.

Essa redefinição do formato das entidades associativas, '

portanto, permitiu a uma gama maior de pessoas alcançar a
condição de empreendedores. Por conseqüência, a possibilida
de de se unirem em- torno de uma entidade que lhes ofereça
possibilidades de crescimento, seja por meio de p'-ogramas de
capacitação com treinamentos e eventos que permitem assi
milar conhecimento, nas mais diversas áreas, ou no seu rela--

. cionamento com as comunidades das quais esses empreende-
dores fazem parte.

.

Em Jaraguá do Sul esse viés social das empresas sempre foi
marcante. Mesmo aquelas que optam por políticas sociáis vol
tadas prioritariamente' ao seu quadro de colaboradores, para
depois se inserir na sociedade, não deixam de praticar o que
se convencionou denominarResponsabilidadeSocial Empresa
rial. Há ainda aqueles casos em que as empresas cumprem re

quisitos impostos pelas legislações e as atuações em favor do
meio ambiente, ou a atenção à saúç/e, à educação e à cultura
de seus empregados, que neste caso não configuram apenas
uma questão de fTIarketing, mas sim de atender exigências da
própria sociedade organizada.

Nesta edição de Núcleos em Pauta, destacamos dois exem
plos de compromissos dos empreendedores da nossa região.

Os nucleados do segmento de hospitalidade, que integram
a cadeia produtiva do turismo, adequaram as suas pOlíticas de
hospedagem de menores de acordo com orientação da legis
'Iação federal. No segmento de automeéânicas, empresas as

sociadas receberam o Selo Ambiental por adotarem em suas

rotinas processos que preservam o meio ambiente.'Desta ma

neira, passam a oferecer um diferencial aos clientes, cada vez

mais atentos às empresas que buscam a qualidade em todo o
.

processo.
Estas duas notícias, entre outras, fazem desta uma edição

especial, preparada para quem acompanha o dinâmico mo

vimento do empreendedorismo regional. Confira nas páginas
seguintes.
Boa leitura.

associativas,
portanto, permitiu a
uma gama maior de
pessoas.alcançar a

condição de
empreendedores.

da
A ACIJS ativou em agosto o novo site da entidade (www.
acijs.com.br), desenvolvido com a proposta de oferecer
aos associados um meio de comunicação ágil e com

maior interatividade. O sit
.

.

cesyoltadas

UETA

EMPREENDEDORISMO Giuliano, Guido, Janice e Udo: sucesso de quem é da casa

ENCONTRO IDEIAS

Empresária comparlUham aperiêDcias
A Associação Empresarial de Jaraguá do

Sul (ACIJS) promoveu em novembro mais
uma êdição do Encontro de Ideias. O obje

- tivo- deste evento é aproximar lideranças
_ da região com empresários, executivos e

estudantes, compartilhando experiências
na gestão de seus negócios, estimulando o

empreendedorismo e promovendo o asso

ciativismo.
O III Encontro de Ideias reuniu os empre

sários Udó Wagner, Janice Breithaupt e Giu
liano Donini, e teve como mediador o presi
dente da ACIJS e vicf7Presidente regional da
FACISC Guido Jackson Bretzke: Udo, Janice
e Giuliano relataram as suas experiências
profissionais e apresentaram ao público as

suas percepções na atividade empresarial.
Guidodestaca o formato do evento como

uma oportunidade enriquecedora para to
dos. "Os palestrantes são pessoas que vivem
no mesmo ambiente econômico, com as

mesmas dificuldades e particularidades da

região, exatamente o mesmo meio que os

novos empreendedores encontrarão nomer-

cado. Então ao (alar das suas experiências
estarão ajudando os futuros empresáriOS a

se prepararem para o mercado", observa.
Os três empresários ressaltaram'ques- -

tões como a gárra, disciplina e determinação
como fatores importantes para o sucesso de
uma empresa. "Émuito importante no cená-
rio em que vivemos que as pessoas tenham
foco e busquem seus objetivos com ética e

responsabilidade", disse Janice Breithaupt,
.

educadoraque atua na área de consultoria. '

lido Wagner define que "somente uma

paixão ilwnina a vida", para alertar sobre a

necessidade de se perseguir-meta�. "Só con
seguimos sucesso se realmente gostarmos /

do que fizermos", garante o empresáriO da
indústria gráfica e presidente da SCAR - So
ciedade Cultura Artística.- Giuliano Donini,
diretor da Marisol, aponta a sabedoria de
se respeitar a experiência dos mais velhos:
"Para competir em mercados mais agreSSi
vos é preciso aliar a experiência de quem já
conviveú com esses mercados com a ener

gia e a vitalidade da nova geração".

EXPEDIENTE

ACIJS·ASSOCIAÇÃO eMPRESARIAL DEJARAGUÁ DOSUL
Rua Octaviano Lombardi; 100 - CEP: 89255-000
Jaraguá do Sul- Santa Catarina
Fone: (47) 3275-7000 - Fax: (47) 3275-7001.
E-mail: acijs@acijs.com.br

Presidente: Guido Jackson Bretzke

. Vice-pres;d�nte para Núcleos Setoriais: Luiz Carlos Buzzarello
Vice-presidente para Assuntos de Comunicação: Kátia Kolbach
Conselho Editorial: Felipe AugustO Pellin, Lara Nunes Bassi, Letícia Mesquita
Rossito, ValmirAntonio Coleto e Thiago Garcia

Coordenação Geral: Anne Caroline Barbosa Alota

. Produção: Ronaldo Garrêa
.

Projeto gráfico: Stelio Ricardo Rosen�tock
E-mail: nucleos®acijs.com.br
Informações sobre os núcleos: (47) 3275-7012
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OS motoristas de Jaraguá do
Sul contaram com uma força

a mais no cuidado com seus veí
culós no dia 19 de setembro. O

município foi um dos 23 do Estado
aonde aconteceu a promoção Ins

peção.Veicular Gratuita (IVG), um

evento que incentiva o cuidado e

a manutenção preventiva dos veí
culos.

Em Jaraguá do Sul a atividade
aconteceu das 9 às 16 horas, no
estacionamento do Centro EOmpre-

sarial, com a realização de mais
de 80 vistorias. Doando 1 quilo de
alimento não perecível, o proprie
tário do veículo teveà disposição
a verificação de mais de 20 itens,
desde a parte elétrica e mecânica

.

ao sistema de .freios, recebendo
ao final um diagnóstico.

A iniciativa é do Núcleo Estadu
al de Auto Mecânicas (NEA) e em

Jaraguá do Sul mobiliza oficinas

ligadas ao Núcleo de Auto Mecâni-
cas da ACIJS-APEVI.

. Atenção Nenhum detalhe passa batido na inspeção

AUwrOMECÂNICAS

Qualidade Tecnologla de ponta à disposição do cliente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I

,( CESAR CASTRO

EMPREENDEDORISMO

1,
I

7

O�,x-nadador olímpico
Gustavo Borges traça um para- enfatiza que o fato

Jelo do esforço deum atleta na busca da superação garante a certeza (

com a trajetória de um empreendedor que almeja dade empresarial.
o sucesso no mundo corporativo.Graduado em economia consegue pegar os
pela Universidade de .Mícnígan (EUA), e atleta brasileiro sina, como disciplir
com o maior número de medalhas em Jogos Olímpicos metas e objetivos,
(2 de prata e,2 de bronze) e em Jogos Pan-Americanos . competição como é

(19 medaltías), Borges falou a mais de 700 participantes pode trazeressesrc
.

do III Encontro de Jovens Empreendedores, em novem- e obter sucesso",
bro, no Grande Teatro do Centro Cultural da SCAR, sobre a Para ele, todo

. experiência de ter aluado em-competíções e nos últimos como em uma ativ
anos como empresário. < períodos de dificulc

"O empreendedorlsmo tem muito a ver com O traba- a discipliná, a traça
lho que um atleta desenvolve, pois nas duas situações dedor, se ele estlvt
é preciso um planejamento e a busca de metas. Como melhor preparação.
na atividade empresarial, o esporte também requer muita importante, mesmc
disciplína e sacrifício. Na vida esportiva há o momento de ,ÇI ele alcançar aS11T'

preparação e o momento de execução, assim como no Depois que parG
mundo dos negócios. Essas duas fases são construídas mente ÇI atividade E

em conjunto. Se você não se prepara-r não terá .condições natação que levam
de enfrentar uma competição e buscar o melhor resulta- São Paulo e Lond'rir

do, do mesmo modo que nãoterá condições de chegar a versidade de Miehli.�
algurnJu,ga;Lç,O!JlO empresário s� não estiver preparado".' comissão de Atleta

B:brge�f;d'rs'��qÚp:;��rh3jetõha como atleta o ajudou de atuar como oons

a se tornar uni' empreendedor melhor preparado, _ mas nal de Natação Arru

1
,
�.
I
,

L

-"::

Quem anuncia investe no empreendedorismo.
Fone; (47) 3275-7021- cra@acijs.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CESAR CASTRO

� O fato de alguém atuar no esporte lião lhe
erteza de que poderá desenvolver

-

um-a atfvi�
-

rsaríal. !'Agora, se você tiver objetivos claros;
egar os conceitos básicos que o esporte en�
fiscipllnasaoriflco, dedicação, trabalhar com.
etivos, até mesmo as experi6encias de uma

como a pressão, confiança e os resultados,
essesconceltos para dentro de uma empresa

(

(
f.

isso" ..
r

.

,

i

I
, todo) o trabalho, seja no campo esportivo
na atívldade empresarial, são marcadas por
dificuldades, de necessidade de se adequar
a traçar metas."No casodo jovem empreen
e estiver motivado, apaixonado, buscando a

aração, insistindo em algo que ele ache que é
mesmo que passe por dificuldades, permitirá
ar asmetas traçadas".
ue parou de nadar, Gustavo dedicou-se total
'idade empresarial. Tem quatro academias de
� levam o nome dele, nas cidades de Curltlba. -

Londrina. É graduado em economla pelaU_ni-' -

__

� Michigan nos Estados Unidos, e faz parteda, -- "

� Atletas do Comitê Olímpico Brasileiróialém- ;;

no consultor técnico da Federação Internacio

(ão Amadora (Finá).
f

'r
-

Olhos e ouvidos Palestra prendeu a atenção do público que lotou Centro Cultural
[

l

(

l
.i
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POSTOS DE COMBUSTIVEIS

Campanha ajuda
•

a economizar
ONúcleo de Postos de

Combustíveis iniciou
em setembro uma campa
nha para valorização dos

produtos com qualidade ..

A campanha "Combustí
vel Puro, Consciência Lim
pa" conta com banners
nos postos participantes
além da distribuição de
fichas de controle de mé
dia, para que os clientes

possam acompanhar qual
a média que seus veículos
estão fazendo.

Conforme Paulo César .

Chiodini, coordenador do
Núcleo de Postos de Com
bustíveis, o objetivo da

ação é valorizar os postos
nucleados que atuam de
acordo com as regulamen-

�. tações do setor no que diz

respeito a qualidade do

produto. "Também temos
como proposta despertar
no cliente a preocupação
em procurar postos que
atendam as exigências do
setor e ofereçam produ
tos de qualidade compro-
vada", comenta.

-

Uma das metas é in-

centívar os proprietários
de veículos menores a

utilizar planilhas de con

trole a exemplo dos ca

minhoneiros, que têm' o
hábito de fazer a medição
de volume abastecido e

quilometragem percorri
da. Segundo ele" há uma

série de ganhos ao se uti
lizar produtos que não se

jam adulterados. tanto no

bolso (maior economia)
como para o período de
vida do veículo e o menor

impacto ambiental.

DIVULGAÇÃO

Respeito
Missão social
das oficinas
beneficia a

comunidade

CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

to ecA 'e
do I reee e

aI
elo

,

ONúcleo" Estadual de Automecânicas
de Santa Catarina concedeu no dia 29

de agosto o Selo Ambiental a 5 empresas
de Jaraguá do Sul: O evento aconteceu
durante o encontro estadual no Recanto
das Águas Resort, em Balneário Cambo
riú, que reuniu cerca de 600 empresários
do setor. Além da entrega do Selo Ambien
tai, palestras com a presença de convida
dos especiais discutiram temas ligados à
área.

A certificação é inédita em Santa Cata
rina. Criado pela Federação das Associa
ções Empresariais ·de Santa Catarina - FA

CISC, o Selo Ambiental certifica empresas
quanto à sua atuação com foco voltado

para a preservação do meio ambiente. O
.

selo cria e institui um padrão de atitudes
e compromissos ambientalmente corretos
a serem seguidos pelos segmentos am

bientais filiados à FACISC. Também visa
ao cumprimentá de metas e princípios pe-

Ias empresas, valoriza a imagem institu
cional para o mercado interno e externo.
O selo tem apoio técnico da Fundação do
Meio Ambiente (Fatma) e é implementado.
pelo Núcleo Estadual de Automecânicas
(NEA) nas empresas do segmento.

. As empresas que são certificadas pas
saram por uma auditoria realizada por
consultores. Nessa auditoria' foram verifi
cados itens como a destinação de resídu
os: 0 selo tem validade por um ano.,

Conforme o vice-presidente de Meio
Ambiente da FACISC, José Mário Gomes' .

Ribeiro, a intenção deste programa é
disseminar a cultura da importância da

preservação ambiental aliada ao desen-.
volvimento eeonômico. "A preservação
do meio ambiente não é apenas dever
dos órgãos públicos, nós como cidadãos
e empresas; temos que participar ativa
mente para termos desenvolvimento sim,
mas que ele seja sustentável", disse.

DIVULGAÇÃO
�==
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FOTO" UETA

Preocupados com a. segurança e

com o cumprimento da legislação,
hotéis de Jaraguá do
Sul se adequaram às
exigências para a hos

pedagem de menores.

As empresas ligadas
ao Núcleo de Hospita
lidade normatizaram
os procedimentos em

relação aos hóspedes,
passando a aceitar reservas somente
com a apresentação de documento de
identidade. Conforme o coordenador do
Núcleo de Hospitalidade ACIJS-APEVI,
Celso Roberto Berri, a medida se aplica
especialmente em relação aos rneno-.
res de idade, que mesmo acompanha-
dos dos pais e responsáveis devem As primeiras placas com orientações sobre a hospeda
apresentar a carteira de identidade. gem de menores foram entregues a Ana Carolina Cardia

"Todososhotéisdacidadecumprem (Hotel Mércuri), Júlio César de Oliveira (Kayrós Business
essa norma, que também é repassada Hotel) e Vera Lucia Berri Wilhelh1 (Hotel Itajara), pelo
aos hospedes", disse. Quando da hos- coordenador do Núcleo de Hospitalidade, Celso Roberto
pedagem de menores desacompanha- Berri (Nelo Hotel, no detalhe). Também adotaram-o mesmo

dos, eles deverão ter uma autorização � procedimento Saint Sebastian Flat e Hotel Andardac

prévia da família ou de um responsável
legal.

Para melhor orientar os clientes, empresas do
setor já afixaram placas nas recepções dos hotéis
com a normatização.

.

Conforme, Celso Berrf, a hospedagem de me

nores vem se tornando um grave problema que
deve ser enfrentado por todos aqueles que explo
ram os mais diversos tipos de meios de hospeda
gemo Ele lembra que o Estatuto da Criança e do
Adolescente, prevê nos artigos 70 e 73, que é de
ver de toda a sociedade prevenir a ocorrência de
ameaça ou violação dos 'direitos da criança e do
adolescente, e que a inobservância das normas

de prevenção importará em responsabilidade da
pessoa física ou jurídica, nos termos dispostos no
estatuto,

Nesse sentido, entende o coordenador do Nú
cleo, as empresas decidiram cumprir seu papel.
social e não aceitar a hospedagem de menores

sem o acompanhamento ou com a autorização
dos pais ou responsáveis.

Celso lembra orientação do Ministério Público
Federal e a determinação da Lei Federal n. 8.069,
de 13/07/1990, que trata do assunto. "Essa me

dida tem como objetivo diminuir os desgastes
decorrentes da falta de informação no momento
da entrada dos hóspedes". Celso assinala que a

-

maior dificuldade observada pelos hotéis são as

hospedagens de walk-in ou entrada sem reserva.

"Isso ocorre principalmente quando a tamüía viaja.
a passeio, com carro próprio. Nestes casos é co

mum os pais não levarem a necessária docurnen
tação dos.menores".

Segundo a proposta do Núcleo de Hospeda
gem, as fichas- preenchidas quando da entrada
do menor, deverão conter o nome completo da

criança, os nomes dos pais ou responsáveis, a na

turalidade e,a data de nascirnento do menor é có
pias anexadas dos documentos de identificação
dos pais e do filho (quando houver). Alguns hotéis
também estão solicitando o motivo da hospeda
gem.

,

Empresas buscam qualificação da atividade
o Núcleo de Hospitalidade tem buscado destacou o trabalho de captação para fortale

constantemente a qualidade da atividade no' cer o turismo de negócios na região, que inclui
município e região. Por meio de eventos, capa- , eventos de abrangência nacional e internacio
citação e viagens técnicas a outras regiões, os nal.

empresários acreditam que o .setor de hotela- Outra ação do organismo em parceria com

ria de Jaraguá do Sul poderá se destacar ain- o Núcleo de Hospitalidade e do núcleo gestor
da mais como atividade econômica. Um des- do Conselho Municipal de Turismo é a elabora
tes eventos de integração aconteceu no dia 17. ção de uma agenda única de eventos. Segun
de setembro, durante café da manhã no Hotel do ele, por meio do site do Vale dos Encantos,
Itajara, quando foram apresentadas' as ações' a ideia é reunir toda a programação para divul
realizadas no primeiro semestre e traçadas as gação e acompanham-ento, evitando a sobre
metas para o segundo. O evento contou com posição de datas que possam comprometer
a presença de representantes das empresas de alguma forma o atendimento hoteleiro e de
nucleadas, da Secretaria de Turismo do rnu- serviços. "Buscamos, dentro do possível, dis-

. nicípio e do Vale dos Encantos OonventlonS tribuir os eventos ao longo do ano, para que a

Visitors Bureau. sazonalidade não seja tão acentuada", comen-
O executivo do Convention, Fenísio Pires Jr, tou Júnior.
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Eacontro discutiu
desiios do IlIio I.

017
o Ecomac Sul - Encontro dos Comer

ciantes de Material de Construção da
Região Sul, reuniu em setembro em Joínville
cerca de ·20b

.

pessoas entre lojistas, repre
sentantes da indústria, presidentes de Aco
macs e Fecomacs e convidados para discu
tir os desafios e .oportunidades do varejo no

Brasil. A abertura do evento foi prestigiada
pelo governador de Santa Catarina, Luiz Hen
rique da Silveira, pela senadora Ideli Salvatti,
além do secretário municipal de Integração e

Desenvolvimento Econômico de Joinville, Eni
.

Voltolini, entre outras 'lideranças polítlcas e

ela cadeia produtiva da indústria da constru
ção.

Em seu discurso, o presidente da Feco
mac de Santa Catarina (Federação das As
sociações dos Comerciantes de Material de
Construção de Santa Catarina), Henrique Pin
to Loja, falou sobre a importância do associa
tivismo para o desenvolvimento do setor. "Se
estivermos unidos pelo associativismo sere

mos cada vez mais fortes", disse. O presiden-
.

te da Acomac Joinville, Rudi Soares, lembrou
que a troca de informações é uma oportuni
dade de crescimento profissional e também
de vislumbrar caminhos para o crescimento
do setor.

A 17� edição do EcOmac 'Sul aconteceu
dentro da Intercon 2009 - Feira e Congresso
Internacional de Tecnologia, Equipamentos,
Materiais de Construção e Acabamentos. Du
rante quatro dias a feira foi o ponto'de,encon-
Ar0 dos profissionais da construção civil em
.:Joinville. Mais de 30 mil pessoas visitàram os

estandes dos expositores e participaram dos
eventos paralelos. A expectativa da Messe
Brasil, organizadora da' feira é a gerá<;:ão de
cerca de R$ 120 milhões em negócios nos
próximos seismeses.

Em setembro a ACOMAC realizou mais
um curso em parceria com a UNERJ. Agora
foi a vez dos motoristas e ajudantes se ca

pacitarem. Visto a tmportância destes' cola
boradores que são a imagem da empresa
durante o processo de entrega do material
de construção, o curso buscou aperfeiçoar a
apresentação pessoal, vendas e negociação,
cuidados com o carregamento, além .ainda
de questões legais 'do trânsito. Esta foi mais
uma' etapa do processo de capacitação con

tínua das empresas associadas à ACOMAC. A
programação reuniu abordagens sobre Có
digo de Trânsito Brasileiro, logística carga e

aspectos do atendimento, vendas e relacio
namento com o consumidor.

Investimento Célio Bayer destacou investimentos do município na área tecnológica
METALMECÂNICA

. ,

I

UETA

r

tes no processo de usinagem, as peças
são transformadas em trabalhos artísticos.
A escolha dos melhores trabalhos foi feita'
através de votação das peças, expostas no

hall de entrada do Centro Empresarial. Os
vencedores foram: Modalidade CNC - 1°,
escultura "Eixo de múltiplos processos",
da equipe Usinando Criatividade (Raumak
Máquinas); 2°, escultura "Turbinando", da
equipe MA (Top Tools) 3°, escultura "Flor",
da equipe Margarida (Tornearia Guido);
Modalidade Convencional - 1°, escultura
"Iornó", da equipe KA (Senai); 2°, escultu
ra "Istrumentalina", da equipe Elite Man
(Senai). 3°, escultura "Skaista Prateado",
da equipe Então (Raumak Máquinas).

Um dos setores mais ativos da indústria' ção do Concurso de Esculturas Usinadas,
metal-mecânica da região, a usfnagem destacando a criatividade dos participan-

ganhou destaque no dia 26 de setembro
com a realização de um seminário que
reuniu em Jaraguá do Sul empresários e

profissionais da área. O I Seminário de Usi
nagern e o I Concurso de Esculturas Usi
nadas de Jaraguá do Sul foram realizados
pelo Núcleo de Metal-Mecânica da ACUS
APEVI e incluiu a realização do concurso
de esculturas, a apresentação do projeto
do Parque Tecnológico e de Inovação de
Jaraguá do Sul pelo secretário de Indús
tria e Comércio Célio Bayer, e da palestra
"Novas tecnologias e tendências de usina
gern", por Carlos Brancaglione, executivo
da Deckel Maho Gildemeister·Brasil.

Após as palestras aconteceu a premia-

da p aeu

RESPORSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

4
No dia 29 de agosto o Núcleo de Res

ponsabilidade Social Empresarial ACUS
.

APEVI comemorou 4 anos de atividades. O
, Núcleo surgiu sob a inspiração de um grupo
de pessoas representando empresas e de

instituições comprometidas com a questão
social. Desde que surgiu, em 29 de agosto
de 2005, o Núcleo de Responsabilidade
Social Empresarial tem como missão atuar
como disseminador da responsabilidade
social corporativa, através da identificação
e valorização da gestão para o desenvolvi
mento sustentável. Para cumprir com sua

.

missão, vem desenvolvendo eventos como
o Fórum de Responsabilidade Social rea
lizado em 2007 e 2008 e o Encontro de

Gestão da Qualidade e Responsabilidade
Social feito em parcerià com o Núcleo da

Qualidade em 2009, além de cursos, de
bates nas reuniões sobre os indicadores
Ethos dé Responsabilidade Social, entre
outras atividades que envolvem o tema.

Urna das ações atuais do Núcleo de
Responsabilidade Social Empresarial foi a
participaçâo na programação da Semana
Nacional de Trânsito, que envolveu diver
sas atividades em Jaraguá do Sul. Repre
sentado pela vice-coordenadora Sabrina
Adami Schappo, o Núcleo atuou direta

. mente na organização e operacionalização
do evento Domingo Sem Carro, realizado

,

no dia 27 de setembro.
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'Universo TPM
Por Elijane Jung universotpm@ocorreiodopo,vo.com.br

NÃO ACABAMAIS
Confesso a vocês: fim de ano é época de rever aqueles que você não viu du-

, rante o ano todo. O detalhe é que todos esses reencontros "exigem" uma
cervejinha, um "belisco" e tal. São as pessoas do antigo trabalho, os antigos
vizinhos, as amigas que namoram e agora nessa époça tiram um tempinho
para as amigas solteiras e por aí vai. Junta-se a essas tantas 'reuniões aque
las confraternizações do trabalho novo,uma escapada com as colegas novas,
cujo entrosamento foi dos melhores, mais as festas em família... E aí, me diz?
É ou não é de meter o pé na jaca?

'-�.

•

, '.' Vem aí, 'surpresa!
"

,

o Divã vai dar um tempinho da coluna ate meados de janeiro.Vamos dar
uniamerecida folga para essasmulheres.Até porque, muitas estão aluei -

"

, ,

nadas com o ritmo de trabalho eoutras já sejogaram para as merecidas =

, férias, Vêm mudanças por aí, no formato e nas perguntas. A propósito,
1'-' as mudanças não ficárão apenas no Divã, mas a coluna inteira deverá

, --

trazer algumas novidades no próximo ano. Penso em algo que possa
proporcionarmaior interação com vocês, leitoras. E como o espaço é
democrático (apenas tenho leitoras um pouquinho tímidas) , deixo claro

que aceito sugestões. Fala que eu te escuto! .

..

José Osnir Tibes e Maria Roseli Spezia,
trocam alianças no próximo dia 19. Felicidades!

o CORRl:IO DO POVO ,�SEXTA·FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2009

BISCOITO DA SORTE
Sapatos novos trazem boa sortel

Gente boa!
Eu acredito'na bondade das pessoas, o que, muitas
vezes, me frustra profundamente. Acredito em sorrir

'

para alguém, em ser gentil ao dar uma informação,
em dizer para a zeladora como ela está bonita; em ou

vir com atenção, em dizer palavras gentis e em usar

o bom humor para alegrar alguém. Acredito porque
tenho a minha volta pessoas bondosas. Uma peque
na minoria que me faz sentir bem. O maior grupo"

'

a maioria das pessoas, é de gente maldosa, cínica,
debochada e adora ver o circo pegar fogo. Dessas eu

<w

quero distância. Nós escolhemos aqueles que estão

conosco, então deixo a dica: seja educada com todos,
mas use sua alegria com aqueles que lhe façambem.
E lembre-se: gentileza gera gentileza!

• Umapesquisa inglesa do
Jornal Telegraph, com,,qua- ,

se dois fnil homens e mu

lheres, desvendou que os

homens dizem' eu te amo

primeiro que as mulheres.
'

Seria estratégia?

ÍI Fobias estranhas: Ergofo
bia, medo de trabalhar (Co-
.nheço gente) .. Catagelfobia,
medo de ridículo (conheço
muitos):Gamofobia,medo de
'casar (conheço apenas meia
dúzia de homens.. , que não
sofrem disso).

• Uma das piores invenções
do mundo' foi o mousse de

niaracujá porque ele impe
de o que seria um mousse

de chocolate. Vi no twitter e,
considerando meu 'horror a

maracujá .. acheiperfeito!

• Esse fim de sémana é õtí
moparaquem aindanão saiu
de casae precisa fazer uma
faxina pessoal. Limpar armá-

.

rios, jogarfora as agendas ve
lhas e as maquíagens "passa
das", darumageralnas roupas
e sapatos.Aproveita!

•• Natal Todo Dia: ({.... Se.à
gente é capaz de espalhar
alegria, se a gente é capaz
de toda essa magia, eu te

nho certeza que a gente
podia fazer com que fosse
Natal todo dia!:.."

Em2010
eu vou•••

Lá vêm as promessas para 2010..
,Entrar na academia, encontrar um
marido, começar um pé de meia,
comprar a casa.dos sonhos, estudar,
visitar aquele parente querido que
mora nos confins' do mundo, com
prar a bicicleta dos filhos... E mais
uma penca 'de coisas. Quem conse

guiu alguma "graça" nó anoque está
findando ainda tem que entrar no
ano novo pagando promessa.. E se

valeu a pena, tem mais é que pagar
mesmo. Mas é bom lembrar: Deus
ajuda a quem cedo madruga. Não
adianta esperar que as .coisas caiam '

do céu. As conquistas são méritos.
Com alguma ajudinha divina.
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CHEGAMOS AO DIESEL D5
,

' .

Em janeiro de 2010 terno-se obrigatório o misturo de 5% de biodisel no combustível brnslleiro, antecipando meto paro
2013. Por outro Iodo, cresce o preocupação do governo com o foto de que mo'is de 80% do biodisel ser produzido o partir .

do óleo de soja quando se esperovo incrementar o produção e uso de outros oleo,gi.nosos poro o produção do mesmo.

PRÊMIO CATARINENSE DE .:

INOVAÇÃO
Estão abertos os inscrições poro o Prêmio:Stemmer
de lnovoção, sob os auspícios do fupesc, O objetivo é
reconhecer esforços e trabalhos reolizodosem Santo
Cotorino,no promoção do conhecimento, prático do
inovação e geração de processos, bens e serviços
inovadores.

OS CHIPS
Entre os países do BRIC, o Brosil-é e.únlco.que não
conto com uma fábrica ,de circuitos integrados, os

famosos chips. Com o eletrônico se tornando cada
vez' mais fundnmentnl ne dia o dia, essa .é uma

enorme oportunidade. Poro efeito de comparação,
Taiwan que é uma ilho minúsculo, tem 40 fábricas
e boa porte de seu progresso de baseio nos chips.

MINHA CASA, MINHA VIDA
lançado com estardalhaço o programo do governo
federal está penando poro deslanchar e os metas
estão muito longe de serem atingidos. Neste coso,
não são os licenças ambientais, mosprlnclpnlmente
os dificuldades poro vencer todo o burocracia que,
envolve uma relação 'entre o governo federol e o

municipoLAindo assim, o progromo aos poucos vai
ganhando velocidade.

UMA MARINA EM BARRA VELHA?
As pescarias no Borro -dn lagoa nunca mais vão ser os

mesmos, mos com o' prometido abertura ao canal, fico
o expectativa de que os borcos de recreio possam vir o

utilizar o lagoa pnrn atracarem. A lagoa é um ótimo lugar
'poro uma marina assim como poro o prático de diversos
esportes oquiíticos e é mais uma possibilidade de desen
volvimento poro o cidade.

ALERTA ..

. .

Juros devem subir
Copom prevê reajuste a partir de junho de 2010
o Comitê de Política Mo- havia "sensível margem de

netária. (Capam) do Banco· 'Ociosidade dos fatores de
Central endureceu um pouco produção". No documento
o' discurso na ata de sua últi- divulgado ontem, o .Copom
Iha reunião, O documento foi diz que a acomodação da de
divulgado ontem informando manda "vem" sendo supera
que a acomodação da deman-

.

da,�o mesmo-tempo em que
da por produtos e serviços retirou a palavra "sensível"
já vem sendo superada, mas - o que indica que a margem
acrescenta que ainda que exis- de ociosidade está menor do
te uma "margem de ociosída- que há dois meses atrás.
de" dos fatores de produção Para o mercado finan-·
- que não deve ser eliminada ceíro, a taxa de juros deve
rapidamente em um cenário voltar a subir em junho de
básico de recuperação gradu- 2010, ou seja, daqui a seis
al da atividade econômica. .

-

. meses. O próprio Copom
Na ata da reunião de ou- analisa que a retomada da

tubro, oCopom avaliava que atividade econômica se dá
a acomodação da demanda de forma "gradativa" ,e que,
"poderia" estar sendo supe- por isso, as pressões infla
rada e analisava que ainda cionárias devem permanecer

"contidas" no curto prazo. ''A

propósito, as expectativas de

inflação para 2010 e 2011 se

mantêm em patamares con

sistentes com a trajetória de
metas e 'continuam sendo
monitoradas com particular
atenção", diz, em outro tre

cho do documento.

LOTERIA

__m2/tm-_.
.

CONCURSO N° 1135

'_i:IUiMtIW_
, CONCURSO N° 993

. 04 - 03 - 09 -- 16 - 22
.38 ,_ 4.2 - 43 - 46 - 49
50- 51- 58 - 59 - 64
69 - 70 - 75 - 84 - 00

.

o 'SETOR TÊXTIL
Tomo-s�.codo vezmaior o número de empresas do setof'têxtil Que
se �istonciam do condição clássico de confeccionistqs poro se ter-

.

norem gestoras de morcôs, terceirizol11lo,gronde porte do processo
, produtivo. A m'oiorio, no .entonto, continuo imestindo em porte dó

proc�sso produtivo, em espe.çiàl os etq,pas
de tecelagem e tintu'rorio ol'ém de enge-'
nhorio' e evidej1.temente o estilismo. É. um
modelo interessante, pois preserve-se os

eonheciméntos essenciais eAbtêm-se 11111foc(J�moior' nos a.tividodes m.oi.scomplexas
que são o gestão comerciol�' dos canais
de distribuição. Cloro que o processo
'conUnuo bostante complexo e. por isso",
surge uma outro característico que é a

especialização 'em nichos benrespecíficos'
_de merco!lo. Em· um nlercodo pulverí20do
como o têxtil é possível uma atuação mais
locado, mesmo sendo grande.

CATARINENSES
CONECTADOS

. 'Pesquiso recém concluído do IBGE mostro que
em 2008, 34,8% dos brasileiros tinham acesso

à ínternet. Este' indicador é liderado pelo Ois-
•

'.

tFito.,Federol com 56,1% e traz São Paulo eml

segundo lugar com. 43,9%, Rio de Janeiro com 40,9% e em quarto lugar Santo
Catarina empatado com o Paraná com 40,2% de conectados. Considerando
que no AméJico do Norte 74% estão conectados e no Europa 52%, no�os
números não são nodo ruins. O maior probleJ}1o, no ent()�.to, conti
nuasemío o qualidade do conexão.Aindo existem 104 ntilhÕ'es He
brasileiros com mais de 10 anos que não têm acesso à Internet ri

,

que mostro o tamanho dos oportunidades de mercado.
I

Ikarsten@netuno.com.br

Mercado financeiro defende. Cautela
Mesmo vendo as pressões sobre os preços contidos, o Capam segue de

fendêndo a cautela, assim como nos atos' anteriores. "O Capam considero,
também, que uma postura mais enutelese contribuirá poro mitigar o ris
co de reversões abruptos do político monetário no futuro e, assim, poro o

recupernçüo consistente do econoinio 00 longo dos próximos trimestres..O
Copom avalio, ndlclonnlmente. que a preservação de perspectivas inflacio
nários benignas irá requerer que o comportamento do sistema fmnnceírc e

do economia sob um novo patamar de taxas de juros seja cuidadosamente
monlternde 00 longo do tempo", acrescentou.

INDICADORES

•
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o que alimentamos
é o que nosdevora
Sai ano, entra ano, vamos per- pelo Estado e não há 'nada menos

cebendo que o qu� mais nos devo- proporcional doque o que você re

ra é o tempo. Sjm, a vida é devo- cebe <j.o se aposentar. Mas o Estado
rada pelo tempo. E lá se vai mais precisa garantir que seus colabora
um ano de Vida para ser esquecido' dores ganhem aposentadoria plena
ou lembrado. Dizem que o mundo, com garantia de estabilidade no

segundo o calendário Maia, que se emprego, mesmo quando a corrup
tornou filme e está rodando nos cí- : ção corre solta. Nas empresas, bas
nemas, vai terminar em dezembro ta a ineficiência para ser demitido,
de 2012. Interessante quando olha- ou uma crise qualquer que exija
mos para essas coisas, esquecemos um ajuste. No Estado, os corruptos '

que de fato, em algum momento, o' são jogados atrás dê uma cortina de
mundo acabará para todos, pois a ferro inexpugnável, pois o mesmo

morte é um terreno inevitável. precisa proteger-se.
.Mas enquanto o mundo não se Condenação é.uma palavra ine-

acaba e estamos vivendo, deveríamos xistente no setor público, pois tudo é

começar a olhar o que estamos ali- maquiado. Bastaabrirmos jornais para
montando que no fím:nos devorará. vermos uma imensidão diária de fatos
Estamos alimentando um sistema que políticos de corrupção, desvios e ím
tem um único objetivo, vigiar a todos probidades administrativas. E somos

para poder alimentar a si próprio. nós que alimentamos tudo isto, mas
.Basta lêr e ouvir /1./1. "

. _ .
não nos damos

as. notícias pára� . Condenaçao,e uma conta. Alímen-
sabermos o que 'palavra inexistente no setor tamos todos os

está sendo feito público, pols tudo é. maquiado. tipos de bolsas

para sermos mo- B bri
.. família, PAC, via-

nítorados. asttl a nrmos os Jornais gens, mordomias
O governo para vermos uma imensidõo e tantos outros

ditará de fatos de corrupçõo� esc��s desne-
as regras para. �� cessanos que ser

que sejam cumpridas e os pagamen- vem somente para a irracionalidade
tos sejam feitos compulsoriamen- governamental e' apadrinhamentos

.

te todos os meses ou anualmente, políticos. A BR-101 já não deveria

por toda a 'vida. Desde o primeiro estar pronta? A BR-280 que já deve
momento em que os pais vão a um ria estar licitada e com licença opera
cartório para registrar seu filho, ele cional, esbarra nessa bagunça entre

registra para o Estado que lhe propi- Dnit e Ibama, cada qual defendendo
ciará a possibilidade de ser cidadão. seu feudo em nome da população.
Mas observe que' ao cumprir com Eu andotodos os dias nessas estra
essa'obrigação, você não recebe um das e já vi acidentes, com uma vida se

documento dizendo ao que esse fu- esvaindo em sangue e um pobre poli
turo cidadão terá de direitos a serem . cial segurarído a cabeça da pessoa, até
cumpridos pelo Estado. Então, tudo que os socorristas do corpo de bom·'
começa com uma obrigação sem . beíros voluntários chegassem, mas ali
contrapartida.

�

umavida teve fim e eu odiei ser teste-
Nossa Identidade e nosso CPF munha. O Estado está se aparelhan

valem tanto quanto uma Inscrição do cada vez mais para pegar você na
Estadual e o CNPJ para uma em- possibilidade de uma Infração. Mer
presa, então, somos um número cada contraiu e você não conseguiu
para o Estado. Observe' quanto pagar o imposto, será fiscalizado e

pagamos e quanto recebemos em multado - e o governo contrata cada
troca. Duas coisas básicas que o vez mais fiscais. O governo federal
Estado deveria proporcionar, mas não investiu na mesma proporção do
simplesmente se omite por falta aumento de suas despesas de pessoal,
de dotação, de recursos: a educa- logo, está legislando em causa própria.
ção, grande parte deixada para a Até que os municípios não fi

exploração privada,. e a saúde, se- quem com a parte maior dos 'im

guindo o mesmo caminho. postos, seremos todos devorados,
O caso da previdência é .vexa- é apenas uma questão de.J{:lmpo.

tório, pois você contribui e não re- . Eles contam com nossa compla
cebe proporcionalmente, porque a cência. Até quando? Feliz Natal e

proporcionalidade' é determinada um 2010venturoso a todos,

apenas

* Professor da Univille e Consultor' brognoli@netuno.com.br
brognoli@netuno.com.br

REPÚBLICA FUlERA1WII DO BRASil
E�TADO QE 5ANfAÇI\JAAINA

�IMJi!6'N.itód"" MÜUlkípio.�CoIi\l/<f�.;f�J'",t.:Li1u:\dO-S)jIJ

MaTgotAdetia Grubbi! Lehmann,
� riJbcl'ii,l/frn'kI<l)dJI,�J.9nó!ldi;

Av�nW. ""..e<h�1O""dow d. Porrseca n' '15$9, EDITALDE INTIMAÇÃO
l�J.lcne: (47; u13·23':J1j fl.dt fun<.09:00M, l� Saibam todos que Virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser-

, ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da
publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3.dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena dê, em .

não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de ats) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou.inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliãda(s) fora da Circunscrição Geográfica da-Serventia ou-ainda, porque ningném se dispôs a receber a
intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformídade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCG),

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL:'ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato da Município e Comarca de )araguá do SuI- Margot

Adelia Grubba Lehmann,Tabeliã eOficialaDesignada- AvenidaMarechal
Deodoro da Fonseca nO 1589 - Telefone: (47) 3273·239q .

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

Protocolo: 131296 Sacado: CRISTIANEGISELEARAU)O CPF: 004.119.119·61
Cedente: COMERCIO DE ,MATERIAIS DE CONSTRPONTUAL CNP): 05,939.929/000
Número do Título: 6628003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação

. Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL . Data Vencimento: 30111/2009
Valor: U2q,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$'
20,00, Edital: R$IO,OO

.

Protocolo:·131633 Sacado: DAVIDUSINAGEMLIDA-ME CNP): 04.533.012/000
Cedente: MANNEs MANGUEIRASVLIDA CNP): 80,645.286/000
Número do Título: 094439013· Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
.Apresentante: BANCO TIl\.ÚSA DataVencimento: 28/11/2009 Valor: 30,66
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,00; Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 131635 Sacado: DAVIDUSINAGEM LIDA·ME ·CNP): 04.533,012/000'
Cedente: MANNESMANGUE!RASVLIDA CNP): 80.645.286/000
Número do Título: 094370013 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil pór Indicação
Apresentante: BANCO TIl\.Ú SA ' DataVencimento: 28/11/2009 Valor: 74,53

.

Liquidação após aintimação: R$ 10,00, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 131029 Sacado: ELOISATHEUREÚMRCON
.

CPF: 032,350.229·61
Cedente: CENTRO DEEDUCACAO TOPAPRENDIZAGEM LIDA CNP): 00.566,87.6/000
Número doTítulo: 2009·02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCOQO BRASILSA DataVencimento: 30/11/2009 Valor:
253,50 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$.l6,71,Diligência: R$ 20,00,
Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131455 Sacado: ESTOFADOS RECH IND E COM UDA
CNP): 10:737.215/000 Cedente:TEXTILSAO )OAO SA CNP): 59.760.553/000
Número do Título: 0000488/06 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante:'BANCO lTAÚSA DataVencimento: 02112/2009 Valor: 245,18
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20;00, Edital:
R$ 10,00

'

----------------------------------------_!_----�-----------------------------------------------------

Protocolo: 131643 Sacado: FABIO ADRIANO NICOLETII ME CNP):07.54c,809/000
Cedente: QUALIfYFIXBR C I E LIDA CNP): 06,234,065/000
Número doTítulo: 48B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

Apresentante: BANCO ITAUSA DataVencimento: 01l1l/2009 Valor: 348,61
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO'

'

Protocolo: 131423 'Sacado: FABRICIO PREUS CPF: 026.554.999-05
Cedente: POSTO MIME LIDA CNP): 83,488.882/000
Número do Título: 57231 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 15/11/2009 Valor: 264,79
Liquidação após a intimação: R$ 10,00; Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 131684 Sacado: FLORlANI E ZAMBONI COM DE UTILIDADES
CNPJ: 10.943.717/000 ,

Cedente: BILU INDUSTRIADEAÍJMENTOS LTDA CNP): 78.216.298/000
Número do Título: 0010·013016 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA Data Vencimento: 07112/2009 Valór:
158,80 Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução; R$18,82, Diligência: R$ 20,00;
Edital: R$10,09

.

----:---------------.----�---------.--_._-----------------------.:::--------------.-------------------------�

Protocolo: 131573 Sacado: LU1Z CARLOS RIBEIRO CPF: 895,585.109-04
'Cedente: COM.DEAmOMOVEIS LU1ZANDRELIDA CNP): 07,033.413/000
Número do Título: Espécie: Nota PromissóriaApresentante: COM.DEAUTOMO·
VEIS tU1ZANDRELIDA' DataVencimento: 30/06/2008 Valor: 13.34�,00

,

Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO
---------.-----;-----------!------------------------------------------�------------------�7------------
Protocolo: 131575 Sacado: LUIZ CARLOSVALENTlM CPF: 030.273.479·18,
Cedente: LU1ZANDRELAURlNDO C::PF: 678.256.999·04
Número do Título: Espécie: Nota Promissória .

Apresentante: LU1Z ANDRE IAURINDO Data Vencimento: 15/06/2009
Valor: 2.800,90 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$J8,82, Diligência:
.R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

'

Protocolo: 131107 Sacado: MARLIOLIVEIRAUMADEREITI CPF: 403,236.259·!iI
Cedente: BANCO FINASABMCS/A

.

CNP): 07.207,996/000
Número doTítulo: 3643200303 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: CONrINI, CERBARO & MOLINAR! ADVOGADOS DataVencimento:
14112/2Q08 Valor: 24,813,48 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131690 Sacado: MARTIM PEREIRA CPF: 38l.590.l59-68
Cedente: CGOPERATIVAREGIONALAGROPECUARiAVALE DO·TIl\.)
CNP): 85.189.782/000 Número do Título: 00262901 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indioação-ápresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento:
'02H2/2009 Valor: 186,341iquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 20,93,
Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

-

Protocolo: 131613 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PROo'ALUDA
'GNP): 08.722.197/000 Cedente: ESSA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LIDA
CNP): 03,241.442/000 Número do Título: 25117/2 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: tAlxAECONOMlCAFEDERAL Data Venci
menta: 02/12/2009 valor: 591,00 Liquidação após a intimação: R$IO,OOi Condução: R$
8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

.

Protocolo: 131595 Sacado: MAURICIO LEMOSCARDOSO CPF: 668.514,670·20
Cedente: MARMORARIAMULLERLIDA ._

.

Número doTítulo: 000641,02 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SÃ. BANCO MUlllPLO Dàta Vencimento:
06112/2009 Valor: 180,00 Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 16,00,
Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131594 Sacado: MERCOSUL ESTRUTURAS METALICAS11'DAME
CNP): 86,957,313/000
Cedente: ATlANTA FERRO ÉACO LIDA
Número doTítulo: 0790/B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER SA Data Vencimento: '08112/2009
Valor: 14,445,00 Liquidação após a intimação: RUO,OO, Condução: R$18,82, Diligência:
R$ 20,OÕ, Edital: R$'IO,OO

.

Protocol�: 131625 Sacado: MS MODAS LIDAME' CNP): 10.782:850/000
Cedente: ZP2lNDUSTRlAE COMERCIO DOVESTUAR!O LT CNP): 09.271.922/000
Númerodo Título: 100625/04 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 03/12/2009
Valor: 200,66 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,00, Edital: R$lO,OO

Protocolo: 131686 'Sacado: IDERALDOWlLBERTEDT - CPF: 638.602.289·00
.

Cedente: HIDDRO'ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA CNP): 95,769,105/000 Protocolo: 131733 Sacado: NEUSA CAGOL MORÉS C::PF: 028.208.149·64
Número do Título: F6C5054002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Cedente: BVFINANCEIRA S/A·CEI.

.

CNP): OLl49.953/000
"-

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVençimeruo: 07/12/2009 Valor: Número doTítulo: 540153741 Espécie: INDICACAO
565,16 Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$.20,00, Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVéncimento:
Edital: R$IO,OO ',_ 18/12/2006 Valor; 20.633,08 Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: 1Í$16,00,

Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protoc�lo: 131593 Sacado: JEANETE SPUDARO LEIER' CPF: 552.365.379·91 ,

Cedente: EXXYL EXTRATOS IN NTURA UDA! Número do Título: 79740003 Es··

pécie: Duplicata de Venda Mercantil po� Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER 'Protocolo: 131597 Sacado:.TERCILlOVOIGHT
SA DataVencimento: 30/11/2009 Valor: 100,00 Liquidação apósa intimação: Cedente: RAFAEL RICARDO LEMOS - ME
R$IO,OO, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO Número do Título: P1I5·1O Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
.- - ---- -.- -- -- .. - .. - - - .. -... Apresentante: HSBC BANK BRASIL SÃ. BANCO MUITIPLO Data Vencimento:
Protocolo: 131510 Sacado:LUCIANOWEISSHEIMERME CNP):05.577.363/000 04/12/2009 'Valor: 241,50 Liquidação após a intimação: R$'lO,OO, Condução: R$13,19,
Cedente: ADRIANO SOARES EPP CNr): 03.620,442/000

.

Diligência: R$ 20,OÓ, Edital: R$ 10,00
Número do Título: 155/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por.Indicação - -- - - - - - -, .. - ..

Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 04/12/2009 Valor: 340,75 Protocolo: 131125 Sacado:VALMOR LUISVOUOUNJ CPF: 82Ll93,769·72
Liquidação após a intimação.Bs 10,00, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital: . Cedente: POSTO PETROMILUDA CNP): 06,977.267/000
R$IO;�O \ Número do Título: 8224/4 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
............. - - .. - .. -- - - - - .. ,.- .. - - - -.... Apresentante: BANCO TIl\.ÚSA DataVencimento: 27/10/2009 Valoç 458,56
Protocolo: 131574 Sacado: LUClO DAPPER CPF: 952,106.529·04 Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 26,56, Diligência: R$ 20,00, Edital:
Cedente: BWAUTOMOVEIS CNP): 07.033,413/000 R$IO,OO

.

Número do Título: 20 . Espécie: Nota Promissória - - - - - - .. - -- ---.-

Apresentante: BWAUTOMOVEIS DataVencimento: 20/05/2009 Valor: 370,00 Liquida
ção após a intimação: R$IO,OO,'Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131Q94 Sacado: IGRE)AEVANGELlCAASSEMBLEIA DE DEUS
CNP): 79,362.5211000
Cedente: ICRO INFORMATICA LTDA

.

CNP): 0l.005.030/000
Número do Título: 8299·1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL' DataVencimento: 23'111/2009
Valor: 235,00tiquidação após a intimação: R$IO,OO, Coridução: R$16,71, Diligência: R$
20,00, Edital' R$ 10,00
------------------------------------------�------------------------------------------------'----------

Protocolo: 131570 . Sacado: INES REGINA PAJ'PIS CPF: 064,891.599·96
Cedente: CENTRO DE FORM DE COND.MARQUARDT LIDA CNP): 08.468.660/000
Número do mula: Espécie: Nota Promissória
Apresentante: CENTRO DE PORM DE COND-MARQUARDT Data Vencimento:
10/11/2008 Valor: 500,00 Liquidação apõs a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 23,04,
Diligênoía R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 131687 Sacado: JACKSON FABRICIO ROSA CPF: 040.058.499·97
Gedente: PIRAMIDEAmO PECAS LIDA·EPP CNP): 04.408.767/000
NúrnerçdoTítulo: 004279·1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçãu
Apresentante: BANCO'DO BRASIL SA DataVencimento: 09112/2009 Valor:
251,81 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00,
Edital: R$ 10,00

.

Protocolo: 13Úi95 Sacado: PIZZARIA E LANCHONETE FILHOSflE SIAO
CNP): 09.469.2021000
Cedente: RWS CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUAR!O UDA MECNP):
08,611.203/000 Número do Título: 0212003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 09/12/2009
Valor: 212,50 Liquidação após a intimação: RHO,OO, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$.
20,00, Edital: R$IO,OO

'.

Protocolo: 131702 Sacado: RESTAURANfE E LANCHONETE SKYUO LIDA-
CNP): 74.111.071/000

.

Cedente: SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORAUDA CNP):.94.786.019/000
'Número do Título: 002274001 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 08/12/2009 Valor: 265,18
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:
R$IO,OO

Protocolo: 131732 Sacado: SAULMANOEL DA SILVA JUNiOR CPF: 009.283.169·98
Cedente: BVFINANCEIRA S/A·CEL CNP): 01.149,953/000
Número do Título: 540042304 Espécie: INDICACAO
Apresentante:-SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento
16/10/2003 Valor: 10.518,12 Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$20,23,

�i����.�i.�:.��.����.?:.���:�.�.�.����� ... .• -----------. ...... _._ .... .

CPF: 168.504,249·04

MargotAdelia Grubba Lehmann,Tabeliã eOficiala Desígnada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RicArdo
DA NieL freis

contato@poracaso.com I www.poracaso.com

Pro quem estava com saudades do menino, toí Ho',lllee Campos linda
como sempre, posando defronte à Fontana di Trevi, em Roma

o QUE O GOOGLE
RESERVA?,
Se você for lá e apertar o botão
"I'm feeling lucky" (Estou com

sorte, em inglês) da página
prinçipol do Google em inglês
vai dor de coro com um contador

regressivo. Fazendo o continha, '

vai ver que ele �eve chegar Q

zero no momento do viroda do
ano... Virá o buscador com

alguma gronde novidode para
2010?

PERGUNTE À VONTADE
Quer se sujeitar aos curiosos de suo, vida? Pintou
mais um serviço dos sociais online, o

Formspring.me. Ace�e o URl, crie seu perfil e

convrdeos amigos (ou inimigos) o visitarem suo

página, lá eles podem deixar anonimamente o

pergunto que quiserem, paro você responder se
quiser. Discretos ou in�iscretas, digo sim e elos
vão poro seu' perfil, e todos demais curiosos

, podem saberde mais algumo coisa sobre você, E

pode parecer bobagem, mos o negóciO é divertido,
chegou com todo forço, e já é mania � dá pro
integrar o serviço 00 Orkut, isso deve ter facilitado
bastante.

RÁPIDAS,
- Galera do Arribo Mexican-Bar mondo avisar que dia23 será o último 'noite com o ênsn
aberto este ano. Retornam dio 11 de janeiro, com novidades na decoração;

.
,

- Deep GriH tumbémtntonnn o reéesso: páram dia'23 no almoço e retornam dia12.
- luciano Junkes mondo avisar. seu pub obre dia 23 em Balneário. Acesse o

berlerepub.ccmbr poro mais informações.

Fotos porMarcelo Odorizzi e Erlc de Lima
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ESTA COLUNA É DE' DESPEDIDA
E dudes, não é porqúe o ano acabou, o foto é que estornos
saindo dó Correio do Povo. Casa acolhedora, cheio de
pessoas fantásticas, escolhemos a onda dos encerramentos
de finalde ano para nos despedir -dela. Por aqUi estivemos
dura�té 6 anos (!!!) escrevendo fielmente todo semana o

que tínhamos de melhor poro vocês, situação que levo o

confessar que realmente dói no coração tomar essa atitude.
,

Porém sair não significo que, tudo vai parar. O jornal
continuará conversando cóm vocês,' assim como nós,
também - acessem nosso blog, selam bêm-vindos aos

nossos Twitters. Nós e o equlpe deste impresso acordamos
todos dias para comunicar e fazer Joraguá reagir, e isso não
pára nôo. Agora antes- que eu comete; Íf ficar mais
emocional que Dôno Bento assando bolo de fubá, fecho
prevéninao espe,culoção: o relacionamentó'que temos cO.111
o CP e seu time é úrlico e tudo nele continua igual, nosso.
saída se dó' por iniciativa própria mesmo. E agora a vocês, _

muito obrigado pela fidelidade e os centenas de elogios
recebidos.no decorrer desses anos, um forte abraço. E um

,

tchau pra Tia Marina.
'

Co-autor Max Pires

/,
_, �E_I���E_��l��� •• _

_'

, twitter.com!r_3
Iwitter.com!mIlX!lires
tWittetcom/pol'ócaso

flickr' /por -deuso

o músico Mazzo,..da dupla Mazzo & Gabriel. em concentração
espiritual untes de subir ao palco

'

MOMENTO DA CITAÇÃO ,

"Problemas com seu relacionamento amoroso? Abro uma filial e
o matriz certamente prosperará."

@andre_barbi •

,* Blog: percceso.cem

PÔ,'FORAM 6 ANOS
Esse climão de despedido no ar não me foz parar de pensar
em tud.o que rolou nessê tempo que passou. Retrospectivo
leve, com furos e nãe propriamente em ordem cronologica,
vale lembrar dalgumas dessas que o gente promoveu pra
fgzer diferenço:

'

- Domingo Up, quando não havia nodo pra fazer no cidade e

,

levamos até 10 mil pessoas fi Praça Ângelo Piazero;
- leilão do Popularidade, cuja "vendo» de foto' no coluna'
rendeu algumas boas cestos básicos pro Centro de Resgate
Social; .

.- Tarde no Caldinho, que veip pra matar a morosidade dos
tardes de sábado que haviam em Jaraguá;
- Dose de Quarta, as primeiros bolados de quarto-feiro em

Jaraguá, decorrentes do sucesso' de nosso eusudn

comemoração dê aniversário de 1 ano;
- Dose de Blues, noites no estilo, que lamentei, morreram
pelo froco audiência;

. .

- Prêmio Bom Atendimento, que teve primeiro edição nesse
ano e valorizou -os bares e restaurantes caprichosos do
cidade;
- Coleta de perguntas dos leíteres-que fizemos em duas
ocasiões para envio aos candidatos fi Prefeitura de Joraguá;
- Seis anos, e nunca publiçomos uma foto pessoal;
- Nosso blog foi consequência da coluna, veio 1 ano depois,
Hoje somos um dos principaissites de todo Norte do estado,
c.Qm audiência de 120 mil acessos/mês.

LEMBRA DO GARGAMEL?
luiz, que era proprietário do antigo'Gorgomel lanches
mandou alguns dias atrás. umas fotos do estabelecimento
pro nós, que fizeram marmanjosoltor lágrima de saudades
q-uando publicamos no blog. Acésso pra dor uma conferido,
a URl tiny.cc/garga te levo lá. Vale conferir os comentários
dos leitores, nostolgio.puro.

'

ÚLTIMAS DO ANO
As boladas que vfio fechar o agenda de eventos da cidade:
- AmanM quem despede-se é a Moinho Disco, em festa'
lndies free com dupla paulista João Victor & lennon;
- Domingo o Estaçfio do Tempo fqz suo 'festa de
encerramento, com portaria liberado paro o .show com

bando Farenigfit; ,

- Dia 22 Neni Junses 'comemoro lIs 4 unos da licoreria,
apresentando banda Zombo pro galera;
-_ Dia 23, quarto-feiro, é o london quem déspede-se, em
festocomshowduduplaTéo&Edú;

,

- Inesperado evento, dia 13 acontece no Porque de Eventos
festa com os três bandos que mais agitaram no Schüttenfest
deste ano, Será no Pavilhão C, com Adler's Band, Vox 3' e
limite Zero, a portirdas 20h,
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NAVEGUE COM SEGURANÇA

Crimes virtuais, perigos reais
Entenda por que as redes s_ociàis são um prato cheio para cnminoeoe e saiba como se proteger

CLÁUDIO DUARTE

_-

'Tem muita gente' que faz de, sua
página num site de relacionamentos
uma espécie de Big Brother particular.
Mas, é, preciso ter muito cuidado na hora
.de expor 'da,dospessoais e a sua intimi
dade em redes sociais. Esse tipo de

comportamento é um prato cheio para
criminosos.

.
_:. As' pessoas, ainda não estão

preparadas para usar as redes, sociais.

El,as nãó sabem se resguardar, tornan
do-se vítimas perfeitas' - afirma a

deleqada titular da Deleqacia , de

Repressão aos Crimes de InfOrmática
(DRCI). Helen Sardenberq.

Os crimes são os mais variados: E olha

que não vamos 'nem falar de' roubos de

senhas, cartões de crédito e�outras ações
de hackers.

_

Com um grande número de informa

ções a seu respeito,' um estelionatário,
por exemplo, pode se passar por você e

cometer crimes.
' ,

'

Ou ainda, bandidos 'podem ficar
sabendo de detalhes da sua rotina, como
o horário que você frequenta a academia,
e praticarem, assaltos ou até mesmo

sequestros..
_:_ Criminosos focam em r-edes sociais

. por causa da quantidade de usuários e dó
volume de informações sobre eles _:_ diz o
executivo da empresa. de segurança em

informação Syrnantec, Fabiano.Tricarico.
,

, Em 2004, aDRGI registrou 505 casos

de crimes virtuais: Este, ano, o número
dobrou, Até anteontem foram 953
.ocorrências. Segundo a' titular da

deleqacia. os registros vão, passar de mil
até 31 dedezembro.'

,

CRIANÇAS SÃO ALVOS FÁCEIS
_

A delegada faz uma alerta �aos pais
para "que fiquem de olho nos filhos.

Crianças são alvos fáceis na-internet.
- Numa rede social. o pedófilo

consegue ver o que a criança gosta e os'

lugares que frequenta. Assim, ele tem

elementos. de corno -e onde abordar a

vítima - explica Sardenberg, que
, completa: - A grande porta de entrada
desses e de outros crimes virtuais são as

lan.houses.

Segundo a. delegada, a melhor
maneira de se proteger é manter a

discrição:
,
- O usuário deve evitar se 'mostrar

demais e dar'muitos dados pessoais, Ele
, precisa divulgar fotos com ponderação e

tomar cuidado para não, dizer muito
sobre a rotina dele.

Redes sociais são ótimas pedidas de
lazer e de relacionamento, mas aprecie

,

com. moderação.

É preciso ter cuidado ao divulgar informações
: f3essoais em sites de relacionamento
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PARA TODAS AS IDADES

.. /

,A gatinha quer brincar
'. Helio Kitty Online está chegando para deixar a garotada grudada no micro.
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PÉROLAS DO-MESTRE

INFO E,XTRADJ

Nas águas do
'Fundação TomJobtm disponibiliza em site ecervo pessoal do artista com fotos, textos e vídeos

Antonio Carlos Jobim morreu no dia 8 de
dezembro de 1994, em Nova Iorque. Passados 15
anos da morte do maestro, fãs do mundo inteiro
receberam um presente da Fundação Tom Jobim. 0_
instituto está terminando de orqanizar e digitalizar um'
acervo'majestoso de Tom, que-estará disponível .na
páqina wwwjobim.org.

.

Ao todo, são cerca de 30 mildocumentos, entre
,textos, fotos, vídeos e áudios. Foram dois anos de

trabalho e uma contribuição inestimável para quem
admira o mestre.

_

'_ A importância deste trabalho é disponibilizar
todo esse acervo para' pesquisa. O site vai se

transformar num centro de referência da nossa cultura
- afirma Georgina Staneck; consultora da fundação,
que é dirigida por PauloJobim, filho do maestro.

Entre as relíquias, o visitante pode ver a primeira
versão da letra. de "Wave", escrita à mão. Corno
também fragmentos de poesias escritas por Tom, que

. poderiam ser, talvez, ideias de letras para canções que
nunca foram compostas.

iY1ais do que visitar a obra do artista, o
.

'

internauta mergulha na intimjdade do maestro por'
meio das fotos e-vídeos raros.

'Ofertas Válidas até :23..11212009 ouEnquanto !iuraNII'I os estoquesl
• Financiilmamo ABN I:om Cheque sujeito II IIpróvllçio de crédito

maestro
- Parao fã, é I,Jm legado importantíssimo.

Para o músico, é inspirador.. Além disso, você se sente

mais próximo dele. Parece que-a gente está na casa do
Tom tomando um cafezinho com ele - diz o músico
Pedro Manqia.

CAYMMI_E'CHICO TAMBÉM TÊM ACERVO

A fundação é' �enerosa e também organizou e

diqltalizou o acervo de amigos de Tom Jobim. E que

amigos! No próprio site do instituto, p internauta pode
.

conferir verdadeiras pérolas de Dorival Caymmi
_

e do.

urbanista Lúcio Costa.
No arquivo do baiano, além de fotos, manuscritos e

músicas, o visitante pode conhecer uma outra faceta
.pouco conhecida do artista: à de pintor; Éntre os

quadros de Dorival está a homenagem à 'eterna amada, .

a mulher 5tella Caymrni.
Para 2010, a fundação prepara uma nova surpresa. o" -

pessoal está trabal_hando no acervo de Chico Buarque.
O arquivo do cantor e compositor vai ter muitos
raseunhos de parcerias com Tom Jobim. Entre elas, a

inesquecívél "Retrato em branco 12 preto".
'

� O acervo do Chico estará todó pronto em junho de
.

. 2010-promet€'Georgina.

ANA BRANCO

II 'I
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FALCAOX
DENILSON

Hoje à noite, às 20hl Omin, o Arena de
Joraguá deve superlotar. Pois, é nesta
sexto-feira que ecentece o grande jogo.
'entre os amigos do futsul do falcão e

do craque dos gramados Denilson. Pre-,
senço dos talentosos Neimor e Ganso
(Santos), Jr Negão,'Ronoldo (ex-golei
ro do Corinthions) e Ricordinho (Atlé
tico Mineiro). Já dos quadras de saibro
Gugo Kuerten vem prestigiar o evento..
E cloro, este cólunisto se o departa
mento médico liberar. O vol.or do en

trado é R$.l Q,OO e mais umbrinquedo,
e pode ser adquirido no F12, no Falcão
Sport e no rede de postos Mime.

, O meu querido Alberto Correio, diretor do grupo Dipil; com os filhos Rafóela
e Grabriel e o esposo Denise, no festa do seu niver, no F12 Bar

,

,., Não queira conh�cer
, tudo: deixe um espaço
livre p�ra se conhecer.."
. V,IRGllIO FERREIRA

MUDANÇA RADICAL'
O prédio .em que está instalado o Bar
do Sérgio, no RIJo Ferdinondo 'Prodi,

.

,

posso pelo uma repaginação geral. O
, projeto do pintura era parser em preto
e marrom. Aliás, até começaram o dor
umas pincelados. Mos co entre nós,
era ... Norberto Kuhnen, o popular Beta
Fiscal, um dos comensais mais antigos
do boteco, reclamou: bateu o pé e cs
cores tiveram que ser mudados. Agora
o novo tom do imóvef é ozui e branco,

.

cores do Avoí, time do coração de Beta
·Fiscol. Pode? Em Jilroguá tudo pode!
Poro r�loxor, só tomando um copo bem
gelod.o do delicioso chope Kiinigs Bier.

SEXJANEJA BOMBÁSTICA'
Hoje à noite, vai rolar no Estação do

. Tempo, um mego shaw dos excelentes
sertanejos universitários Nicolas &
Matheus. Uma dos melhores duplos do
Sul do País. Vai perder?

Hoje, no
Igreja São
Judos Tadeu,
em Brusque,
trocam

alianças
e juros de
amor eterno
Daniel
Goulart Dias
e Camilo
Choves'

ONDE COMER BEM EM JARAGUÁ ,

No churrascaria PÍlvonello. Um dos melhores espetes corridos do região.

A minha amigo 'Marlene Isidoro, emoldurado pelo assessor
,
de imprensa Ronaldo Corre0 e Beatriz limmermann,
que foram os grandes aniversariantes do semana

-

LEITOR FIEL
O leitor fiel de .hoje'é Cláudio Doege. Ele é
outro amigá que lê ,o coluna 'todos os dias
p�ro ficar super antenado no que acontece
de melhor em nosso sociedade.

NAS,RODAS·
• Chocolate? Adoro! Valeu o lembrança do
pessoal querido do FGM Urbano Arquitetura.
Feliz Natal pum vocês também!

.

. • No do�ingo, todos os enmmhos levam em

direção à Estação �o Tempo. Pois, é J,ó que
ccentece o grande festa de eneerrúmento do
ano. Presença do bando Forenight, dos DJs
Bibbe Andreoto, Spork e Jhonz. E o que é
melhor: entrado fronco.

• Hoje; o meu amigo e jornalista do 105 FM
Joilson Angeli e suo Jodno, vão curtir, neste
fim de semana; os delícias do Serro Gaúcho.

NAl
Quem o esqueceu estÍí em tempo de des
culpar-se. Beatriz Zimmermenn, executivo
do ACIJS, foi o mais, querido aniversariante ,

do cldnde, dia 15. E vai udemr saber que foi
lembrado. Por favor, liguem!

FOFOCÓDROMO
llndinhe descasado, de corpinho à lo "Carla
Perez", avantajado, iniciou turbulento

..
rela

ção com o maduro e tico tico no fubá dizen
do aceitar o aventuro; no entanto juro ter se

.

apaixonado. Não quer mais ser o outro e·está
colocando o empresário em cenas do filme
"Atração Fatal". Numa situação destas, nado
mcislusto que tomar um copo bem gelado
do deliciosó chope J<iini.gs Bier.

TE CONTEI!
• O meu obroço de hciechelo
de energias positivos vai poro
casal amigo Krueger e leonido,
do Floricunuro Rosen Hous.
Valeu o forço e aquele cbrnçc.

• Hoje é o último dia de
almoço no Koyrós. O hotel
reabre o cozinho poro seus
comensais, externas, dia 4 de

" janeiro.

• Groci Girollo continuo
torrando tafetá por tafetá, despe
que o coleção verão baixou
com tudo nos orara(de suo

loja Cintilante. Essa semana
vem um contêiner recheedo de
novidades. Vale conferir.

'

• O DJ Diego Alves é quem
movimento hoje o badalado no

ChQperia Scondidinho.

• O empresário Marco AuréHo .

Morcotto já está preparondo
,
os qultetes poro comemorar o
ido,de novo no próximo dia 27. O

,
festerê será no coso de verão em

.: Piçarras.

,. É sempre bom trocar idéias
coto o amigo Geraldo Brito. A
gente sempre aprende algo
diferente.

• Neste sábado, no Sociedade
Recreativo Vitória Rio do luz, ..

'

acontece o 80 Festa do Chope.
Participação do 'bando Adler's'
Bond e o chope será Kiinigs Bier;

•

,. Com essa, fuH

BOM DE CORAÇÃO
O povo aqui do nosso terrinho é assim,
chamou ele está presente. Recente
mente, através do minha coluna, soli
citei ajudo o um amigo muito querido
pelos joragugenses. Gente, num píscar
de olhos, o meu telefone 'não parou de '

tocar. Foram centenas de ligàções, e
moils e até sextas básicos aterrissaram
no minha mesa. Fiquei impressionado
éom o pessoal de Joraguá é solidário.
Valeu, mesmo!'

-
.

DICA DE HOJE
Curtir as delícias da

choperie Bier Haus, do boa
gente André Doege.
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JulimarPivatto
julimar@ocorreiodopovo.com.br

Premiação
.
Ó jaraguaense Filipe Luis pode

terminar o ano na liderança do Tro
féu Efe, destinado ao melhor joga
dor latino-americano do Campeo
nato Espanhol.Atualmente ele está
nafrente com 83 pontos, empatado
com Diego Costa, do Valladolid,
Paramanter a ponta, o lateral espe
ra fazer uma boa partida contra- o
Valência, no domingo, pela última
rodada antes das "férias".

"

JOGO DAS ESTRELAS

MEMÓRIA

, \

Punição -

A Comissão Disciplinar' da
Copa dos Campeões de Futsal

puniu, com' dois anos de $US
pensão, Q técnico da Baurnann,
Marcos Pedroso. Ele não poderá
participar de competições em

Schroeder, Corupá e Iaraguá do
Sul nesse'período. O treinador,
junto com dois torcedores, 'agre
diu um atleta do Vitória, fora de

quadra, na decisão do terceiro

lugar da Copa dos Campeões, no
último dia 5, em jogo realizado
no Ginásio do Sesi,

.
"SE CONCENTRAÇÃO GANHASSE

.JOGO, OTIME DQ PRESiDia NAo
PERDIA UMA PARTIDA",

MAIS UMA DO FILÓSOFO NENÉM PRANCHA,
EX'ROUPEIRO DO BOTAFOGO,

DOIS TOQUES
.

VISTORIA· Está confirmado para
o dia 4 de janeiro do próximo
ano, a vistoria no.Estádio João
Marcatto. A visita está marcada

para as 15h.
***

INIcIO. O primeiro estádio a

ser vistoriado será o Orlando

Scarpelli, em Florianópolis. Os
técnicos estarão lá na próxima
segunda-feira.

.

***

TÉRMINO.As visitas seguem até
o dia 8 de outubro e o último �
estádio da lista é oAugusto,
Bauer, em Brusque.

***

KICKBOXING·Maurício de Souza, o
Chiquinho, também disputou o

.

Sul-Americano da modalidade, ,..,?

Ele terminou em terceiro lugar e
teve apoio ela FME.

.Falcão q·uer. reeditar sucesso de 2008
Coleiro Ronaldo não vem, mas meia Tcheco substitui ídolo' do Corinthians

. '. .

de caridade' a ser confirmada,
assím corno os brinquedos (que
serão obrigatórios).

.

JARAGUÁ no SUL " dele, Falcão convidou Tcheco,
O jogo das estrelas de 2Q08 do Corinth1ans, que confirmou a,

ficou guardado na memória dos vinda: As pratas da casa serão 0$
jaraguaenses, O evento foi uma _ gêmeos Alan e Luan, das catego-

'

verdadeira festa de nostalgia, ale- rias de base do [uventus. Entre as SE�VIÇO .

gria e solidariedade. E esse ano o celebridades o camisa 12 preten- O QUE: Amigos do Falcão x

craque Falcão reedita o amistoso de contar com o cantor Belo, mas Amigos do Denílson
com a expectativa de .repetir o até o fechamento da edição o pa-

' QUANDÔ: hoje, 20h1 O
sucesso da primeira edição. Para godeíro ainda não havia acertado LOCAL: Arena Jaraguâ

- esse ano o desafiado é Denílson. a participação. ,INGRESSOS: RS 10, mais um brinquedo
,O ex-jogador da Seleção Brasíleí- O amistoso será nos moldes POSTOS DE VENDAS: Complexo
ra foi uma das atrações do jogo de 2008, coro grama sintética e Fl2 Sports, Falcão Spons e

'

-

do ano passado e esse ano será Margarida no comando ela arbi- Postos Mime Motriz, Kohlbach
. um dos protagonistas da festa. tragem. '� gente torce para que e Weg.2

Até agora os jogadores con- a cidade abrace à causa, são
fumados são Júnior Negão, da ídolos de torcida do esporte na-

.

* Ca�arotes parQ 20 pessoas
Seleção Brasileira de futebol de cional. O sucesso de um evento estão disponíveis pelo telefone

- areia, Valdo, ex-jogador do Crê- anual é o público e esse será o . (47) 8412-3895, até o tarde
mio e da Seleção, Ricard:in.ho, do nosso termômetro para que te--

Atlético-MG, Neymar e Ganso, nha todo ano".
. do Santos e Mediria, do Avaí. O

'.

O dinheiro da entrada será

goleiro Ronaldo teve de desmar- . usado para pagar os custos do
car o compromisso porque precí- _ evento, como hotel, passagens
sou ficar em São Paulo gracando e alimentação, etc. O saldo final
seu programa de Tv. No: lugar será revertido a uma instituição

�Denílson' esteve
no ano passado

'.

. e voltou para
comandar um

< dos times
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JARAGUÁ DO SUL competição internacional.
A jogadora de futsal da Rau- "Voltar a ser lembrada é

maklFME, Roberta Schroedér, : muito importante para a mi-
16 anos, foi. convocada pela nha carreira, ainda mais par
segunda vez para a Seleção ticipando de uma competição
Brasileira de Futebol Sub-17. A com equipes de fora do país",
atleta se apresenta no dia 13 de , disse Roberta. A atleta comen

janeiro em São Paulo, onde vai tau também que poderá pas
defender a camisa canarinho na . sar as orientações que terá na

lateral-direita, no Campeonato seleção para suas colegas de
Sul-Americano. Em setembro, time em Jaraguá do Sul.
Roberta foi chamada pela pri- O treinador dela na equipe
meira vez pelo técnico Edvaldo jaraguaense, Vitor Alexandre,
Erlacher.

.

acredita que a atleta tem gran-
Roberta é natural de Itupo- des chances de' se destacar

ranga e está em Jaraguá do Sul nesta competição. Alexandre
desde fevereiro. Este. ano ela aponta. as qualidades da jo
também atuou pelo Kinder- gadora: "no futsal ela é muito
mann na. Liga Futsal Feminina versátil, atua em todas as posi
e Copa do Brasil, nos times de ções". Já, no campo Roberta se

futsal e futebol respectivamen- destaca pela excelente aptidão
te. O treinador da seleção co- física, muito importante para
manda também o time de Caça-' atletas desta posição.
dor e, conhecendo 9 potencial
de Roberta, a convocou para a GENIELLI RODRIGUES

DAS QUADRAS PARA OS GRAMADOS

o CORREIO DO POVO rnSEXTA-FEIRA. 18 DE DEZEMBRO DE 2009
.

Roberto (com o bolo) se dividi entre os times de Joroguó do Sul e do Kindermonn, nos quadros e nos campos
.

CAMPEÕES PARA SEMPRE
UM NOVO DESAFIO
Como é bom quando chegamos 00 fim de
uma jornada e o gente sobe que valeu o

peno. Ouondo os troncos do dia me cou

.sem alguma insônia, não fico pensando.
em quem orno ou ornei, mos em quem
não ornei e deveria ter ornado. Não pen
so nos vitórias alcançados, mos naquelas
quase Impossíveis, então troço planos
e estratégias poro atingi-los. Há tempo
poro o plantio e tempo poro colheita. A
nosso estrodo é cominho sem fim. Depois
de atingir um dos objetivos, enfrentare
mos um novo desafio, usando tudo o que
aprendemos enquanto 'cominhávomos:
fazer uma coletânea desta caminhado e

transformá-lo em livro.

I'

CENTO E TRINTA SEMANAS
Foi o tempo utilizado poro resqutor o histó
ria dos homens e mulheres que escreverom
seus nomes com letros de ouro no desporto
regional. estadual. nacional .e internacional.
Usamos o maior ferramenta utilizado por um

repórter: o investigação. ,O relato foi feito com

os recursos literários de escritor, com linguà
gem leve, espontâneo; situado entre o orol e o

literário, envolvendo poesia, llrlsmo, fantasio
e, sobretudo, a veracidade.

Anjinho e

Garrincha
batendo
um papo
após uma

pelado'

O LIVRO � CAMPEÕES PARA SEMPRE
Deve ir poro o "tormn" no final de mõio de 2010. Aí, começo
outro desafio: encontrar parceiros poro viabilizar o projeto. De
sejo o todos um natal repleto de paz e amor.' Um ano novo cheio .'
de conquistas. Um abraço; joseougustocoglioni@yohoo.com.br

Diretoria do
Germânio'

no início do
década de 30

FIZEMOS UM TOUR
Pelos primórdios de nosso colonização e dos modalidades esportivos
trozidos do velho Europa, e aqui postos em prático. Identificamos os

. clubes mais antigos, o lIesporto -e o trodição de cada etnia, (} valor
que o prático esportivo teve no integroção secíel dos diferentes gru
pos de pessoas, cada qual com suas tradições e costumes. Nestás
cento e trinta semanas, todo sene-teírn, publicamos um texto do
tipo, "crônico/conte)", outros cinquenta, inéditos e imperdíveis fa
zem porte do coletânea que integrarão o livro: "Por onde onda você,
Ademir Roesler?" O maior corredor de 400m com barreiros de Santo
Catarina. A história do simpático Anjinho, irmõo do saudoso Bentico
e; que um dia bateu bolo com Mané Gorrincho. O jovem tenista
Wanderlei Modro, que como um Cometo passou pelo terra, brilhou
intensamente e partiu poro o eternidade. O dia em que o atleta
joroguoense, Cornélia Holziqger Caglioni, venceu o mito Conceição
Geremias e por aí segue.

'

A NOSSA GRATIDÃO
Ao jornal () :Correio do Povo, que nos deu o oportunidade de.publi-.
cor semanalmente o "crônicQ/conto", eontende um pouquinho do
nosso rico história esportivo. Aos colegas de jornal. que me indico
rom o difícil cominho do repórter investigativo. Ao senhor Amadeus
Mohfud, arquivo histórico vivo, que sempre nos auxiliou e socorreu

quando em dificuldade poro encontro r fotos antigos e ou confirmar
ou não, histórias e mitos. Aos queridos leitores e leitoros, motivo
principal do nosso trabalho, que além de nos preStigiar com suo

leitura, tem enviado por e-mail, fotos, sugestões e muito material
poro enriquecer os nossos pesquisas.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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CONTRATAÇÕES·

ESPORTE------I

MERCA O DA BOLA MOVIMEN lDO Contabilidade
Consu�a Empresarial
. 3371-4747

Marcelinho Paraíba fechou com São Paulo e Dodô retoma com a camisa do Vasco
DA REDAÇÃO

Com a temporada encerra

da alguns jogadores seguem
livres no mercado, outros re-·

novaram com os clubes que .

atuaram e muitos-trocaram de
camisa. Ontem, duas negocia
ções foram 'amplamente abor
dadas .na mídia nacional. Mar
celinho Paraíbá, no São Paulo,
e Dodô, no Vasco.

Marcelinho já era espera
-do no Morumbi. o ex-jogador
do Coritiba se apresenta no

dia 7 de janeiro, assim COl]lO
todo o elenco são-paulino.
O meia só aguarda o fim do
contrato com o clube parana
ense para assinar com o Tri
color. Outro Paraíba, só que
Carlinhos, também do Coxa,
também está na-mira do São
Paulo. Mas o caso dele não é
tão simples, já que tem con

trato até março.
Dodô vem de um longo

período parado. O jogador fi
.

cou um ano e quatro meses

Marcelinho Paraíba, no final
do Brasileirão, jó havia

inichido a negociação com o

Tricolor Paulista

suspenso por -doping, Ontem
o atacante foi apresentado de

. forma oficial como o novo re

forço' do Vasco para a tempo
rada 2010. Ele assinou con

trato de um ano, com aval do
técnico Vagner Mancini.

Na coletiva, '0 jogador fa
lou da expectativa de retomar
a carreira, de atuar ao lado de
Carlos Alberto e da punição
que sofreu por doping. "É uma

alegria voltar a jogar futebol.
Era o que eu queria. Fiquei fe
liz de ter o interesse do Vasco,
e quando r

as coisas acontece
ram eu agradeci a Deus por.ter
conseguido retornar aos gra
mados", contou.

-

DIVULGAÇÃO/PHOTOCAMERA
---_--.-

o mais vendido há 20 anos

VHT I TOTAL FLEX
•Para choques na cor do veículo
•Banco do motorista com regulagemde altura
•Porta malas revestido com carpete

ENTRADA de
R$ 13.995,00,

SALDO EM 48X TAXA DE

396,60 0,99010
A.M

www.v.:..com.�NovoGoI1.0VHT{5UllC4).ToIaIFIox, MY 09/,10,4 ponas, com preço àvi.to o partir de R$ 28.8!iO,00 ov enlrodo de 43,40% (RS 12..521,60). parcelo. em 48 meses de R$ 459,00. Taxo. de juros de 0,99% a.m. e

12,55% 0.0. ToIoI da operoçõo.de R$ 34.553,60. CET máximo para oslo operação de 16,04% a.a. Cródilo ,ulello a aprovaç(ío. Condlçõe. sulelto. a a!1eraçÕes 10m aviso prévio. Ofe<tm 'JÓ/lda. para vefDJIO$ bô.icos, de CO< oéIlda, sem
opcionais. Fotos meramente ilusrrtttivcs. Ofertas válidos enquanto dura�m 0$ estoques ou até, o que ocorrer prlmetrc. ValIdade 18/12/2009. .

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. Q!i1i.. • 47 3274 6000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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