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que reajusta o IPTU para 201 O
líder de governo deve se reunir hoje com prefeita e regime de urgência

pode ser retirado. Orçamento do município foi aprovado ontem.
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Inaugurado há um on , pista de atletismo no Boirro.Jifo Martins ainda

�-""';:"_--::-na=-o--=p":":,oF-e ser utillzodo pelos atletas. Prefeitur.Q..crltlen o qualidade do
material, mos afirmo que -o recurso: de RS 3 milhões, só pocterá vir através
do governo federal. Projeto l!!.evê_jLcJ)JlSÍruçõo de u�omplexo Esportivo,

-- - mos atletas'cQJ!tinuom no Baepefld'i até o obro sOI)"d«lpap�1.

Interditado prédio
da MaxWilhelm
Empresa de reciclagem e mais 15'
famílias tiveram que desocupar
imóvel, que foi vendido para uma

rede de supermercados.
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Criação de vagas
entre os desafios -

Acabar com o fila de 800 crianças
poro entrar em uma creche é uma das

principois dificuldades na Educação
do município.
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DUAS EM CADA CINCO EMPRESAS JÁ
RECEBERAM OFERTA DE PROPINA AO
LIDAR COM INSTITUiÇÕES PÚBLICAS,

Relatório Global de Corrupção 2009, publiCado pelo
ONG Transparência Internacional. Fonte: Uol

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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EDITORIAL

OPINIÃO�-----------

Educação
Reportagem especial do O· Correio do com a construção de pelo menos quatro no

Povo publicada hoje mostra as conquistas vas creches e a'amphação das já existentes.
e os desafios para garantir a

E·
-, No entanto, é importante

educação de qualidade no
nSlOor noo_e lembrar que educação não de-

município. Nos últimos dez apenas funçoo pende apenas de investimen-
anos, a preocupação com a do escola ou tos do governo estadual e fe-
qualificação dos professo- . . deral, mas de cada um de nós.
res, a construção de novas responsabilidade dos Você, pai ou mãe, tem acom-

. creches e a modernização professores. A criança panhado o seu filho na escola?
das escolas fizeram com que .'. Está ajudando ele nas tarefas
Jaraguá do Sul se tornasse re- precIso se sentir de casa? Ensinar não é apenas
ferência em educação. motivado o aprender função da escola ou respon-

Agora, o grande desafio coisas novos sabilidade dos professores. A
é acabar com a fila: de 800 criança precisa se sentir moti-
crianças que aguardam por uma vaga em vada a aprender coisas novas, caso contrário
um Centro de Educação Infantil. Para isso, a ida à escola será vista apenas como uma

a Prefeitura pretende criar 540 novas vagas, obrigação diária a ser cumprida.

CHARGE

E NO PRÉDIO DO REI DO FUTSAl,
BOMBE'IrOS FAZEM Gal DE PLACA!

LUIZ CARLOS

AMORIM, ESCRITOR
E EDITOR (HTTP://
LUIZCARlOSAMORIM.
BlOGSPOT.COM)

Vejo um anúncio de um grande jor
nal prometendo dar de brinde aos lei
tores um presépio. Um presépio para
colorir e montar, isto é: dirigido princi-

- palmente às crianças.
As nossas crianças precisam ser escla

recidas, desde bem cedo, sobre o significa
do do Natal. Precisamos ensinar-lhes que
o Natal não é simplesmente urna data para
se ganhar brinquedos de Papai Noel. E que
melhormaneira do que urn presépio? Ele é
a representação, com todos os detalhes, do

PONTO DE VISTA

Natal e presépio
nascimento doMenino que veio para trazer

esperança e fé a todos aqueles que viessem
depois dele. AqueleMenino que nasceu há
mais de dois mil anos, que espalhou amor,
ternura, compreensão e fraternidade e que
morreu por nós.

É uma boa oportunidade para con

tarmos às nossas crianças a história do
Menino que nasceu numa manjedoura
em Belém, se elas puderem. interagir,
pintando as figuras das personagens,
montando o cenário da mais bonita his
tória da humanidade.

É preciso mostrar aos pequeninos
que Natal não se resume a presentes,
Papai Noel, árvores enfeitada e gulosei
mas, coisas que nem todos podem ter.

O que todos podemos fazer é festejar
o aniversário do Cristo-menino, se co-

DO LEITOR

Nova lição
Ouvi de autoridades locais até pouco tempo atrás

que Jaraguá deveria "fazer sombra pra Joinville".
Esse ano, pós-tragédia de novembro de Z008, vi

mos muitos apontarem a verticalização como solu

ção, alegando também escassez de áreas pra expan
são, limitações ambientais e restrições legais pela
rica rede hídrica, encostas e vegetação do. sítio ur

bano local.
Em Joinville corria solto o discurso da verticali

zação. Criou-se até um slogan irônico "o céu é o li
mite".

Em conversa semana passada com o Presidente
do Sinduscon de lá, engenheiro Maurício jauregui,
este disse-me que hoje o enfoque mudou. É que con

correntes externos podem entrar no mercado e - bem
mais preparados e equipados pra obras de grande
porte e altura - ameaçar a existência das empresas
locais. Providencialmente, botaram panos quentes
nesse discurso. _

A realidade ambiental de Jaraguá é diferente da de

Joinville. Somos cercados de morros, pouca ventilação,
muita umidade, ruas estreitas, frota grande, calor inten
so, muita poluição do ar. A verticalização exacerbada é
suicídio. Sem levar em conta a possibilidade de con

corrência entre empreendedores internos e externos.

Quanto à segurança o quadro é preocupante. A
escada Magirus tem alcance limitado. Vimos no si
nistro do Amaranthus (na tarde de 19 de dezembro
de Z009) que ela nem foi usada, o caminhão do Cor

po de Bombeiros penava pra subir de ré a rua íngre
me que dá! acesso ao edifício, o resgate aéreo tinha
dificuldade de se aproximar do edifício por causa

dos pára-raios e antenas existentes. Os bravos volun
tários da corporação carecem de preparo pra atender
ocorrências desse vulto, até pelo seu ineditismo. O
alarme de incêndio do prédio pifou.

No apagar das luzes de Z009 que a lição do Ama
ranthus acenda uma luz na mente dos arautos do
futuro. Somada à triste lembrança da tragédia de no
vembro de Z008, que ceifou mais de uma dezena de
vidas em nossa cidade.

OSMAR GÜNTHER, ENGENHEIRO CIVil E ESPECIALISTA
EM PLANEJAMENTO URBANO

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser
enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256·500· CP 19. E obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e ' telefone (' não serão publicados).

nhecermos a sua história.
Por isso, é tão importante que tenhamos

urn presépio paramontar, pormais simples
que seja. Que todos aprendam o verdadei
ro significado do Natal para que amanhã,
nossas crianças não sejam adultos que dei
xarão a magia desta época se acabar.

Porque nós, adultos, estamos dei
xando a 'magia e o encantamento do
verdadeiro Natal, da comemoração do
aniversário daquele Menino se perder.

.

Então, presépio serve também
para nós aprendermos com as nos

sa,s crianças que Natal não é essa fes
ta consumista que estamos vivendo.
Que há um Menino querendo nascer,
mais uma vez, no coração de todos
nós. Abramos as portas dos nossos

corações e far-se-á o Natal.
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Carolina Tomaselli
Só sobraram dois

Por oito votos a dois, a Câmara acatou o veto da prefeita
Cecília Konell (DEM) ao projeto de lei que exigia a presença
de dois funcionários nos ônibus coletivos. Autores da pro
posta, apenas Francisco Alves e Justino da Luz votaram pela
derrubada, amparada em parecer da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação. O resultado da votação foi o mesmo da

aprovação dos repasses de verbas à Scar e ao time daMalwee:
PT de um lado, governo e demais vereadores do outro. E foi
exatamente o inverso quando da votação do projeto, em ou

tubro, sem apoio só da base governista. O que será que levou
os nobres pares amudar de opinião em tão pouco tempo?

Decreto
E olha que o argumento

do PT era fortíssimo. Segun
do Justino da Luz e Francisco
Alves, o projeto viria como

reforço, já que a manutenção
dos profissionais do transpor
te foi estabelecida no decreto
da prefeita editado em junho.
Com a derrubada, Justino dis
se que ano que vem vai rea

presentar o projeto, reforçado
por uma moção para que o

Executivo cumpra o que ele
mesmo estabeleceu. Os seis
do G8 silenciaram.

Necessário
Os Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul emitiram ontem

uma nota de agradecimento à em

presaWegpela doação de uma am
bulânciamarcaMercedes, a sétima
da frota. É resultado do trabalho
da corporação que, no último do

mingo, não poupou esforços para
conter incêndio no Edifício Ama
ranthus. A ocorrênciamostrou que
os bombeiros carecem também de
escada especial, aparelhos de oxi

gênio e rádios.

Merenda
Outro veto do Executivo

que foi mantido, este com

aprovação unânime, foi par
cial ao projeto, também da
bancada do PT, que obriga o

município a destinar 30% dos
recursos do PNAE "Programa
Nacional de Alimentação Es
colar" para a compra de pro
dutos da agricultura familiar.
O artigo derrubado com aval
dos vereadores obrigava lici

tação, desnecessária confor
me parecer jurídico e da Co
missão de Legislação.

CÉSAR JUNKES

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

Inútil
Falhou a tentativa do verea

dor Ademai Winter (PSDB) de
identificar os veículos que pres
tam serviços terceirizados para
a Prefeitura. A proposta era que
os carros recebessem adesivos
com brasão do município, para
aumentar a fiscalização destas

empresas. A pedido do gover
no, o tucano alterou o termo

"obrigação" para "necessida
de". Em outras palavras, faz se

quer. E para isso precisa de lei?

Posse
Luiz Henrique da Silveira (PMDB)

adiou a decisão de deixar o coman

do do Estado para o viee-governador
Leonel Pavan (PSDB) a .partir de 5
de janeiro. O tucano disse ontem

que o pedido partiu dele mesmo,
sem anunciar nova data da posse
que, afirmou, não tem previsão. De
nunciado pelo Ministério Público,
Pavan quer evitar dar munição aos

adversários com a situação indefini
da na Justiça. A ação tem origem na

Operação Transparência, que tratou

de sonegação e fraude na 'venda de
combustíveis.

Despejo
Justiça concedeu ontem uma

ordem de despejo removen

do famílias de catadores, uma

auto-escola e a empresa CRP
Comércio de Papel e Transpor
te, popular Nícopel, do antigo
prédio de bebidas MaxWilhem.
Coincidência ou não, a empre
sa pertence a Silvestre Panstein,
que em fevereiro denunciou a

prefeita Cecília Konell (DEM)
por quebra ilegal de contrato,
com a Nicopel no caso. Se a ação
seguiu, não se sabe.

Passou
Câmara aprovou ontem pro

jeto do Executivo que proíbe as

ligações de energia elétrica e de

água e esgoto em locais que não
tenham alvará de construção.
Na verdade, transferindo a fis

calização, responsabilidade da

Prefeitura, ao Samae e a Celesc.
Inicialmente, a proposta incluía
também a falta de habite-se,
mas foi retirado a pedido do Mi
nistério Público. Votos contrá
rios do vereador Jaime Negher
bon (PMDB) e da bancada do PT.

FALAAí!

"
Agora duas mulheres
mandam em Jaraguá.

"
VEREADOR JAIME

NEGHERBON (PMDB), SE
REFERINDO À VEREADORA
NATÁLIA PETRV (PSR),
ELEITA PRESIDENTE DA
CAMARA, E ii PREFEITA
CEciLIA KONELl. (DEM)
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Líder do governo deve conversar hoje com a prefeita e diz que pedido de urgência poderá ser retirado

TRIBUTAÇÃO

Reajuste do IPTU é
adiado na-Câmara
Proposta deveria ser rejeitada pelo plenário
JARAGUÁ DO SUL

o reajuste do IPTU (Impos
to Predial e Territorial Urbano)
para 2010 continua indefinido.
O projeto de lei que atualiza
va o valor venal dos terrenos,
uma das bases para o cálculo
do imposto, foi retirado da

pauta sessão extraordinária de
ontem. A proposta terá que ser

votada até o dia 30 para vigo
rar no próximo ano.

O Executivo havia proposto
na sexta-feira um reajuste do
valor venal escalonado, com

aumento de até 15% em 2010.

A arrecadação prevista com o

imposto subiria de R$ 16 mi
lhões para R$ 22 milhões. A

alteração do anexo do proje
to chegou à Câmara ontem de
manhã, mas foi devolvido ao

Executivo porque não estava

assinado pela prefeita Cecília
Konell (DEM) e' sim pelo procu
rador jurídico Valmir Elói.

A pedido de Jaime Negher-

Aumento por.decreto
Se o projeto de atualização do valor venal tios terrenos for rejeitado

no plenérlo, ou retirado do regime de urgência, o IPTU ainda poderá au

mentar, através de um decreto do prefeito Cecília Konell (DEM). Porém, o
Executivo poderá fazer o reajuste apenas o partir do INPC (índice Nacio
nal de Preços para o Consumidor). Segundo o vereador Jaime Negherbon
(PMDB), o acréscimo deverá ficar em torno de 5%.

Câmara terá orçamento de

R$ 9 milhões no próximo ano
JARAGUÁ DO SUL

O orçamento do município
para 2010 destina R$ 9 mi

lhões para a Câmara de Verea
dores. O projeto do Executivo

foi aprovado por unanimidade
ontem, em primeira e segunda
votação, com duas emendas.
Uma delas acresce R$ 2 mi
lhões para o Legislativo cons

truir a sua nova sede.
O documento original da

Prefeitura previa R$ 7 milhões

para a Câmara, R$ 4 milhões
a menos que o obrigatório por
lei, que exige 6% do total pre
visto. No entanto, o secretário
de Administraçãoe de Finan

ças, Ivo Konell, havia proposto
aos vereadoresque votassem o

projeto original, prometendo
repassar outros R$ 2 milhões
em abril de 2010 através de

suplementações.
Segundo Amarildo Sarti

(PV), os vereadores optaram
por fazer uma emenda porque

a prefeita Cecília Konell (DEM)
não enviou um documento as

sinado, garantindo o repasse

por suplementação em abril.
No projeto original, os R$ 2 mi

lhões repassados para: a Câmara
eram destinados à desapropria
ção de terrenos para abertura
de vias públicas.

O líder do governo, Adernar
Possamai (DEM) explica que
aceitou as emendas porque a

proposta da Prefeitura, de re

passar R$ 2 milhões em abril,
estava ameaçada. '� suplemen
tação viria do excesso de arre

cadação, que pode não ocorrer

porque o aumento do IPTU não

está garantido", explica.
A futura presidente da Câ-:

mara, Natália Petry (PSB), afir
ma que R$ 9 milhões serão sufi
cientes para o Legislativo. "Nós
poderíamos exigir R$ 11 mi

lhões, mas não há necessidade.
Concordamos em deixar a ver

ba com a Prefeitura", comenta.

bon (PMDB), os vereadores se

reuniram ontem à tarde para
discutir o assunto. O presiden
te da Câmara, Jean Leutprecht
(PCdoB) informou que o proje
to iria à votação do plenário na

forma original, com reajuste do
valor venal de até 47%. '� atu

alização precisa acontecer, só

que de uma forma diferente",
afirmou a vereadora Natália

Petry (PSB). Já Negherbon pe
dia mudanças no projeto. "Tem
que aumentar o IPTU de quem
possui mais de um terreno, e

não dos pobres, que possuem
pequenos imóveis", comentou.

Como a maioria dos vere

adores iria votar contrário, o

líder do governo, Adernar Pos
samai (DEM), solicitou que o

projeto saísse da pauta. O de
mocrata afirmou ainda que irá
conversar hoje com o Executivo
sobre o assunto. "Não adianta
votar e ser rejeitado. Se for o

caso, vamos pedir para retirar a
urgência do projeto", explicou.

GIOVANNI RAMOS

CÉSAR JUNKES

Segundo Sorti, emenda foi incluída porque prefeita não gamntiu suplementação
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o DESAFIO DA VAGA NA CRECHE
Modelo premiado em 2000 é hoje uma das principais dificuldades da gestão

JARAGUÁ DO SUL

Isaura Maria da Luz Silvei
ra relembra. com entusiasmo
o período de transformações
que viviam as escolas jara
guaenses, quando em 2000,
ocupava a cadeira de secre

tária municipal de Educação.
"Vários projetos que· duram
até hoje foram implantados
naquela época, como a auto
nomia da gestão financeira
nas unidades escolares e a

proposta de Educação Infan
til; que até 1997 era função da
Secretaria de Assistência So
cial", conta. Com a mudança,
o serviço que era assistencial

passou a ser educativo e refe
rência para outras cidades. O
trabalho realizado rendeu ao

município, no ano de 2000, o

prêmio nacional Qualidade na

Educação Infantil do Ministé
rio da Educação, O exemplo
de Jaraguá do Sul foi ainda
tema de reportagens em re

vistas especializadas. Edições

que permanecem arquivadas
na casa da ex-secretária. "Ha
via demanda de vagas como

hoje, e na época, construímos
cinco centros novos. Os dire
tores das unidades' deixaram
de ser indicações políticas e

passaram a ser escolhidos pela
competência profissional.
Abria-se edital e eles apresen
tavam seus projetos", destaca.

Outro avanço da época era

democratizar o acesso à esco-

. la. Em 1997, 448 crianças em

idade escolar estavam fora da
sala de aula. No ano de 2000,
o município conseguiu zerar

esse índice.

DEBORA VOLPI

,

A META E FAZER
A FILA ANDAR

Hoje; a educação em [ara
guá do Sul, continua sendo
um diferencial do município.
Escolas bem equipadas e pro
fessores qualificados garan
tem a formação daqueles que
são o futuro do município.
Mas o modelo de educação
infantil, premiado e copiado,
em 2000, é justamente a maior
dificuldade enfrentada pelo
atual secretário da pasta, Sil- .

via Celeste. Acabar com a fila
de 800 crianças que aguardam
por uma vaga em um Centro
de Educação Infantil é o maior

desafio da Secretaria hoje.
"Essa fila de espera existe de
vido ao crescimento popula
cional", justifica.

Até 2011 a meta, segundo
Celeste, é a geração de 540 va

gas com a construção de pelo
menos quatro novas creches
e a ampliação das já existen
tes. "Mas toda cidade que tem

creche, tem fila. Não dá para
atender todo mundo. Temos

que organizar a fila e dar pre
ferência para aqueles que mais
precisam do serviço", defende
o atual secretário.

• Escolas de Ensino Fundamental: 32 que atendem 12.7 mil alunos
• Centros de Educação Infantil: 28 que atendem 5,3 mil crianças
• Funcionários do Secretario de Educação: 500
• Professores: 1,1 mil

• Escolas de Ensino Fundamental: 39 (tnduindo os nucleadns) que
.
atendiam 11,5 mil alunos (incluindo o pré-escolar)

• Centros de Educação Infantil: 18 que atendiam 2,4 mil crianças
• Funcionários do Secretario de Educação: 251-
• Professores: 598

DEBORA VOLPI

Ex-secretário Isaura Silveira mostro prêmios e reportoge,ns da Educação lnfnntll recebidos há nove anos

,

PERIODO DE
,..,

MODERNIZAÇAO
Celeste, que já atuou como

professor em sala de aula, diz
que os últimos dez anos foram
de modernização nas escolas.
Elas ganharam computado
res, internet e principalmen
te, 'informação. "Avançamos
em recursos tecnológicos e no

espaço físico das escolas. As

crianças entraram no mundo
da informática até mais rápi
do que os nossos professores.
O aluno hoje é diferente do
de dez anos atrás, por isso, o

professor precisou se atualizar
'

também", avalia.
Aliás, a facilidade em en

contrar professores qualifica
dos é. outra conquista trazida

pelo passar dos anos. "Hoje,
todo professor da rede muni

cipal é graduado. Está mais fá
cil encontrar professores com

qualificação, porque os cursos

estão mais acessíveis", afirma.
Para o futuro, além da

criação das vagas nas cre

ches, Celeste aponta a neces

sidade das escolas se envol
verem cada vez mais com as

questões de cidadania. "Te-

mas como meio ambiente,
trânsito, direitos, segurança,
entre outros, têm que ser de
batidos nas escolas. E os pais
precisam participar mais do
ensino. Nisso regredimos nos
últimos anos, porque há dez
anos os pais acompanhavam
o rendimento dos filhos na

escola. Hoje, eles estão mais

distantes", sugere.

Havia demanda
de vagas como

hoje, e na época,
construímos
ci nco centros
novos.

I,SAURA MARIA DA LUZ SILVEIRA,
EX-SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CÉSAR JUNKES

Toda cidade que
tem creche, tem
fila. Não dá para
atender todo'
mundo. Temos
que organizar
a fila.

Acesso a infor.mático é uma das
melhorias realizados nas escolas

SILVIO CELESTE, SECRETÁRIO
DE EDUCAÇÃO
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COMÉRCIO

mesma indicação serve para
31 de dezembro e 1 de janeiro.
Nesse caso, a data sugerida é
4. Se ainda assim 0'5 consumi
dores preferirem honrar com

os prazos inicialmente esta

belecidos, podem procurar os

terminais externos ou casas

lotéricas em funcionamento.
Quando não há código de bar
ras no documento, os titulares
devem pagá-lo nos guichês
das agências bancárias.

Já na véspera de Natal, as

instituições abrem em horá
rios diferenciados. Conforme a

Febraban (Federação Brasileira
de Bancos), o atendimento será
realizado entre as 8h e 10h nas

cidades do interior e das 9h às
llh nas metropolitanas.

GERAl----------

Lojas atendem em

horários especiais
E não funcionam durante o fim de semana
JARAGUÁ DO SUL

OS consumidores jaragua
enses que ainda têm com

pras a fazer antes do Natal
vão contar com o horário es

tendido do comércio local.
Nesta terça e quarta-feira,
os estabelecimentos associa
dos à CDL (Câmara de Diri

gentes Lojistas) permanecem
de portas abertas até às 21h.
Já no dia 24, o atendimento
continua, porém, termina
mais cedo, às 13h.

Na sexta-feira, 25, nenhu
ma das lojas credenciadas à
entidade deve funcionar, as

sim como ocorre também no

sábado e domingo seguintes
ao feriado. Na próxima sema

na, os funcionários retornam
ao trabalho ao longo de três,
dias. No entanto, o encerra

mento das atividades na se

gunda, terça e na quarta-feira
está marcado para às 19h, fi
nalizando o expediente espe
cial assumido durante grande
parte deste mês.

Além disso, os comerciantes
param outra vez no reveillon.
Eles não abrem nos dias 31 de
dezembro e 1, :2 e 3 de janeiro.
Devido à paralisação, o sorteio

,

da campanha natalina da CDL
vai ser feito na quarta-feira, 30,
às 10h, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul.

KELLY ERDMANN

Shopping fecha
nos feriados

Os clientes do Shopping
Breithaupt também precisam
ficar atentos ao relógio nas

próximas duas semanas. Na

véspera do Natal, o atendi
mento nas lojas acontece das
9h às 15h e na praça de ali

mentação e na área de lazer o

expediente inicia às 10h. Já a

Americanas fecha às 17h e a

Havan às 18h. No dia 25, po
rém, nada abre. O mesmo está

programado para a sexta-feira,
1. Para a quinta-feira, 31, os

horários ainda não foram di

vulgados.

Lojistas esperam movimentação excessivo de clientes durante esta semana

Compras até a véspera do Nata'l
Oi três principais sopermercádos do cidade também võo funcionar du,

rante o recesso de fim de ano, com exceçõo dos dias 25 de dezembro e 1
de janeiro, quando nõo há expediente. Nos quintas�feiras, 24 e 31, os lojas
Breithoupt e Angeloni atendem até às 18h. A rede Brasõo nõo havia defi·
nido o horário até o fechamento desta ediçõo, porém, também deve ficar
aberta até a metade do tarde, pelo menos.

Contas podem ser pagas após
a data oficial de vencimento
JARAGUÁ DO SUL

Quem pretende aproveitar o
fim de ano e esquecer de com

promissos relacionados ao acer

to de contas, tem um motivo a

mais para se tranquilizar. É que
os bancos de todo o país devem
aceitar o pagamento de taxas de
consumo, como água, luz, tele
fone e TV a cabo, por exemplo,
após o vencimento. Mas, a faci
lidade vale apenas para os dias
nos quais os estabelecimentos
ficam de portas fechadas.

Nesta semana, isso acon

tece na próxima sexta-feira.
Portanto, no caso de tributos
validados em 25 de dezembro,
os clientes podem liquidá-los
somente na segunda-feira, 28,
sem a ocorrência de multa. A

Empresas de ônibus ebrem
horários extras para Natal
JARAGUÁ DO SUL

Poltronas lotadas. É assim

que muitos passageiros vão
encontrar diversos dos ônibus
com saída do Terminal Rodovi
ário de Jaraguá do Sul progra
mada para os dias antecessores

ao Natal. Amanhã, por exem

plo, o veículo com destino a

Porto Alegre da empresa Penha
deixa a cidade com todos os

acentos vendidos. Já para o Rio
de Janeiro, há um horário extra
confirmado para a noite.

No caso da Viação Catari
nense, a exemplo do que acon
tece' rotineiramente, a maior

procura tem sido por destinos
como Curitiba, no Paraná, e

São Paulo. Segundo o .gerente
do guichê, Nelson Zipf, consi
derando períodos normais, o

aumento nas vendas chega a

100%., Entre 18 e ,24 de de
zembro, época de movimen

tação intensa, são 60 carros

excedentes nas linhas opera
das pela empresa. A metade
desse total deixa o município
em direção à capital parana
ense. Por isso, queni ainda
pretende comprar passagens
precisa se precaver e adian
tar a aquisição.

CÉSAR JUNKES

Clientes devem se organizar. Agências fecham no Natal e no reveillon
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Colisão foz
-vítima fatal

o trânsito de Iaraguá do Sul
registrou mais urna vítima fatal
na tarde de ontem. Por volta
das 12h30, urna colisão frontal
entre urn Peugeot e urna S-lO,
na SC-416 (perto - da Choco
Leite) causou a, morte de Gilda
Hamburg, 39 anos, que condu
zia o automóvel. Segundo os

bombeiros, Hamburg teve pa
rada cardiorrespiratória e mor

reu dentro da ambulância. Ele
teria batido com o peito no vo
lante e, com o impacto, chocou
a cabeça contra o parabrisa,
Hamburg está sendo velado na
Comunidade Cristo Salvador,
na Barra do Rio Cerro. O sepul
tamento acontece às 9h30 de

hoje, no Cemitério da Paz (Rio
da Luz Vitória). O condutor da
caminhonete, Adolar Konell,
52, não se feriu. De acordo com
a PRE (polícia Rodoviária Es

tadual), Konell disse que teria
tentado desviar de urn carro

que vinha atrás dele e acabou
invadindo a pista contrária.

Na madrugada de sábado,
o motociclista Alessandro Ma
ciel Franz, 31, perdeu o con

trole do veículo e se chocou
contra urn poste na Rua Carlos
Frederido Ramthurn, no Santa
Luzia. Ele foi arremessado por
'cerca de 50 metros e teve afun
damento de crânio. Na noite
de sábado; urn acidente entre

duas motos ná Rua Wolfgang
Weege também causou amorte

de Cláudio Sell, 32 anos. Ele fa
leceu noHospital São José pou
co tempo após a colisão.

JARAGUÁ DO SUL

Morte é

investigada
A Polícia Civil investigo o morte do

jardineiro Jorge Szmonczuc� 46 anos, que
foi encontrodo morto no tarde de domingo
em um córrego no Ruo Antônio Bernardo
Schmidl· na Ilha da Rgueiro. Segundo
testemunhas, ele estava desaparecido
há cerco de 15 dias. O corpo já estava em

estado avançado de decomposição. O dele
gado Bruno Effori vai aguardar o resultado
do laudo codavérico paro saber se a morte
foi por cousa noturol. O resultado do exame
ainda não tem dato paro ficor pronto. Se for
constatado que houve agressão físico ou

envenenamento, será aberto um inquérito
paro apuror a possibilidade de homicídio.

- Vende-se 1.500 blusinhas de
alcinha, tipo regata,do P ao 66.

Composição: 95% algodão e 5%
elasta nO.15 cores. Preço RS 6,80
cada. Fone: 9969-9162

INDIGNAÇÃO
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Famílias são despejadas
Antigo prédio da MaxWillielm foi vendido e será-desocupado

. _ CESAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL

O antigo prédio da empresa
de bebidas Max Wilhelm vive
mais uma polêmica. O local que
abriga a empresa Nicopel, a As
sociação de Reciclagem de Jara
guá do Sul e pelo menos mais
15 famílias deve ser totalmente

desocupado na manhã de hoje.
Ontem, a Justiça concedeu urna
ordem de despejo e o local deve
ser interditado. No entanto, os
motivos que levaram à retira
da repentina das famílias é um
mistério. Até o momento, o que
se sabe é que o prédio seria de
socupado no próximo ano devi
do à compra do espaço por urna
rede de supermercados.

Recentemente, o Ministério
Público teria dado prazo para
que os moradores deixassem o

lugar até fevereiro. Mas na sex
ta-feira, um oficial de justiça es

teve no prédio e informou que
eles deveriam deixar o imóvel
até ontem. Ontem à tarde, os

matadores estavam inconfor
mados com a decisão.

"Tudo o que eu tenho co

loquei dentro do caminhão da

empresa, e depois que eles fe
charem aqui vou ter que ficar
na rua. Não tenho ninguém pra
me ajudar. O prazo que disse
ram pra gente era até fevereiro,

-

mas assim de última hora não
temos pra onde ir", desabafou
Ivone Kissner, moradora e fun
cionária da Nícopel há mais de
um ano. A mulher vive no local
com mais oito familiares, entre

Todo o material da Associação de Reciclagem deveró ser perdido, pois nõo hó tempo de tirar tudo

Local não será demolido
Segundo o secretérlo do Pla

nejamento Aristides. Ponstein, que
esteve no local no tarde de ontem,
mesmo com o vendo do local, a de

molição ainda não pode ser feita.
"Paro demolir é preciso do alvo-

eles a mãe, que tem 86 anos e

está doente.
O presidente da Associação

.

dos
_

Recicladores, Rudnei Ana-

rá do Prefeitura e a,utorizoção do
Comphoon (Cons�lho Municipal Pa
trimônio Histórico, Cultural, Arqui
tetônico, Artístico e Natural) e nós
nõo concédemos nenhum poro esse

local" afirmo.

nias, também lamentou o ocorri
do. Ele acredita que a Prefeitura
deve encontrar urn novo local
para a entidade, mas que grande

parte do material será perdido.
"O local que conseguimos arranjar
é pequeno e não temos como levar
tudo. Provavelmente esse lixo todo
vai voltar para o aterro", previu.

O dono da empresa de reci

clagem, Silvestre Panstein, não
foi localizado para falar sobre o

assunto. Ontem, a secretaria de
Desenvolvimento Social, Edi
mara de Souza, e a prefeita Ce
cília Konell também não foram
encontradas.

DÉBORA KELLNER

Prédio que pegou fogo segue interditado
Causas do incêndioainda não foram identificadas e ninguém pode permanecer no local

JARAGUÁ DO SUL

O edifício Amaranthus,
que pegou fogo na tarde de
sábado continua interditado.
Ontem muitos moradores apa
receram no local apenas para
retirar alguns objetos, já que
ninguém pode permanecer no

prédio. As causas do incêndio
ainda não foram divulgadas

12 e o local só vai ser liberado
� após as avaliações dos peri
i tos e a realização dos reparos
,� necessários. O prédio fica no

Causas do fogo sõo desconhecidas Centro, foi construído há oito

anos, tem 11 andares, 44 apar
tamentos e 120 moradores.

No momento do incêndio,
50 pessoas estavam no local.
O secretário de Planejamen
to, Aristides Panstein, vive no

mesmo andar do apartamento
que pegou fogo e agora está na
casa de parentes. ''Assim que
tudo estiver pronto, pretendo
voltar. Mas nem nós estamos
sabendo das coisas, mas apa
rentemente a estrutura não
teve maiores danos" confir
ma. O jogador de futsal Falcão

mora primeiro andar do edifí
cio, mas o apartamento: dele
não sofreu danos.

Segundo os bombeiros,
o incêndio começou no 100
andar. O casal que mora no

apartamento havia viajado.
As chamas se alastraram para
o apartamento ao lado, onde
estavam três moradores, que
ficaram presos na sacada.
Duas pessoas foram resgata
das pelo helicóptero da Polí
cia Militar e uma foi retirada
por dentro do prédio.
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LOOK
o novo visual do cabeleireiro Cali
está virando modo entre eles. Alguns
amigos já estão aderindo ao mesmo

corte e estilo de cabelo. Cá entre nós,
pelo sim, pelo não, o coiffeur ficou dez
anos mais jovem.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é Aldo Pavanello, figura
esperto que sempre tem algo para en

sinar. Ele é outro amigo querido que lê
o coluna todos os dias para ficar super
antenado no que acontece de melhor
em nosso sociedade.

QUEM PODE, 'PODE
O querido casal Heleninh'a e Ronaldo
André vai curtir, junto com o filho, um
estiloso réveillon, num cruzeiro pelo
belo litoral do Nord_este.
Que luxo hein?

" Só existe uma

coisa melhor que
fazer novos nmiqos.;
conservar os velhos."ElMER lETTEMANN

.

CAPA DA NOSSA
O jovem empresário Daniel Wernin

ghaus Behnke, comandante do Esta

ção do Tempo, será o copo do revisto
Nosso, no edição de fevereiro. O garo
to sangue bom falo do suo juventude,
músico, família e do opção empresa
rial pelo área de entretenimento.

NAS RODAS
• O meu amigo Edson Morelli continuo firme é forte
fazendo um belo trabalho à frente do diretoria de fu-
tebol do Moleque Travesso. Bolo branco.

.

• O boa gente Jorge Coso roto, o popular Escorpião, é
o grande aniversariante de hoje. Parabéns!

• O corretor do Imobiiiária JnrdlmJoneten Depim,
• Marco Aurélio, do Cebrac, gentil como sempre, enviou já prepara os quitutes para comemorar no dia 29 de
mimo de Natal para este colunista. Valeu Marcão! dezembro o idade novo.

ONDE COMER
BEM EM JARAGUÁ
No Mr Beef, o deck mais famoso de
Jaraguá do Sul

CLICA
No final de semana, o socialite
e comunicadora de rádio Clico
Voigt deixou os delícias do Lagoa
do Conceição, em Floripa, e curtiu
o litoral de Armação. Veio pegar
um colinho do papai e do mamãe.

A,gora, elo já está de volto à ilho.

RÉVEILLON
Nádia Rolling está organizando um

grupo de animados amigos para ir
curtir intensamente o réveillon em

Salvador. A qurotú promete voltar
de ló cheio de histórios.

o craque Falcão
fez o alegria
dos crianças,
no Arena, no

_,�-_.."._ sexto-feiro

w,Mw.buelterrnann.com.br

Empfeendimentos

TE CONTEI!
• O renomadíssimo advogado
Humberto Prodi é uma

daquelas pessoas que
quando é chamado para
ajudaro próximo é o primeiro
o se apresentar. O Sr João
Batista Prim idem!

• Hoje, no Licorerio! do
figuroço Neni Junkes, tem
festa de quatro anos de
sucesso do coso. Vale conferir!

• Recebi de presenle
do amigo e gou�met Tato
Bronco seis mudos de
órvores sombreiros. já foram
devidamente-plantados.
Valeu irmão odorei o carinho!

• Miriom e Reinaldo
Taunfenboch, de C.orupó,
reuniram·.amigos paro uma

delicioso confraternização no

Confraria do Churrasco. Saíram
rasgando elôgios do umbiente.

.• Não esqueço de faiet uma
criança feliz neste Natal!

• Com essa, fui!

JAILSON
O gronde aniversariante de hoje é o

meu querido e futuro compadre, o

jornalista do 105 FM, Jnllson Angeli.
Parabéns mestre, que Deus te abençoe
ainda mais, te faço uma pessoa cada
vez mais feliz, como você merece. As
histórias de todos nós são troçados
previamente e somente o Deus perten
ce o futuro. Que ele continue olhando
por você e pelo suo família e que nossa

amizade continue sendo forte e sincero
para sempre. Parabéns meu irmão de
coração! Mil vivos!!!

DICA iDE HOJE
Curtir as novidades do

restaurante chinês Xonghoy.
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POPULAçÃO DEVERIA AUMENTAR
100% EM 10 ANOS, ATÉ 1980

No dia 22 de dezembro de
1979, o jornal O Correio do
Povo noticiava as previsões do
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) para a

década: o crescimento da po
pulação jaraguaense, em rela
ção a 1970, deveria ser de cem

por cento. O desenvolvimento
das indústrias da região havia
obrigado o instituto a implan
tar uma agência em Jaraguá
em maio de 1979, para pesqui
sar o faturamento daquela que
havia se tornado a 3° potência
industrial do estado.

O 90 Recenseamento Ge
ral do Brasil deveria começar
em 1° de setembro de 1980.
As previsões foram feitas pelo
chefe da agência de Jaraguá

do Sul, Francisco Pisetta, com
base em dados preliminares
levantados no município, em
relação ao número de domicí
lios. Ainda assim, não havia
disponibilidade de dados so

bre a população rural, que ele
acreditava estar menor pela
abundância de oferta de em

pregos na cidade.
Apesar das expectativas, a

população residente em [ara
guá do Sul em 1980 não era o

dobro da de 1970 - enquanto
no começo dos anos 70 a ci
dade tinha 30.246 habitantes,
o registro de dez anos depois
ficou em 48.534 moradores.
Na última contagem, de 2008,
o registro do IBGE somou

136.282 habitantes.
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ARQUIVO OCP

Contagem da população �m 1980 não teve os resultados esperados, pois faltavam dados sobre área rural

22 BE DEZEMBRO PELO MUNDO
,. 1986 - É declarado
oficial o 13° salário para
todos os trabalhadores
brasileiros.

• 40r - É eleito o Papa
Inocêncio I. 40° papa.

......�._._ __ -.- .. ,._ _ _ -._--- _.�� .

• 1968 - Os cantores
Caetano Veloso e
Gilberto Gil sã() presos.
acusados de protestar
publicamente contra
a ditadura.

• 1988 - O líder dos
seringueiros. Chico
Mendes. é assassinado
com um tiro de escopeta.

. '\
�. ,

M010CICLISTA LEGAL É MOTOCICLISTA CONSCIENTE.

No trânsito é preciso ter sempre em mente o perigo que você pode causar aos o,utros e a si

mesmO. Dirija com capacete, luvas e roupas que protejam e chamem a�enção; Respeite sempre
os limites de velocidade. Dirija com consciência.

Ministério
Denatran das Cidades

www.eusoulegalnotransito.com.br

no quintal de sua casa.
• 2001 - Adolfo Rodríguez
Saá toma posse como
novo presidente da
Argentina emmeio a

maior crise econômica

da história do país.

FOTOS_AR�UIVO OCP

Avenida Getúlio Vargas era uma

rua tranquila na década de 40
"

JARAGUA
ONTEM E HQJE
No final da década de 1940,

a Avenida Getúlio Vargas era

uma calma rua residencial,
cujo estabelecimento princi
pal era a Igreja Luterana. Hoje,
a torre da igreja está escondida
atrás dos edifícios construídos
na avenida, que se tornou um

.
dos principais pontos comer

ciais da cidade.

----.�--
�

Hoje. Igreja Luterana se esconde
atrás de diversos edifícios
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓlOGO

o enigma chileno
Muitos leitores estarão se perguntando por

que Chile, sob o comando de uma presidente
socialista teve, neste primeiro turno, uma in
clinação em direção da direita pinochetísta,
liderada pelo candidato Sebastião Pifiera. Vou
fazer um intento de entender tal paradigma
histórico. Apesar dos claros avanços focali
zados em políticas públicas do governo Ba
chelet, ainda persiste no Chile uma extrema

desigualdade social. Num país no qual o sis
tema impositivo, claramente recessivo, com

um imposto de renda tão baixo, que faz com

que os ricos praticamente não paguem impos
tos, termina se refletindo no inconformismo
de uma classe média empobrecida, não tão

pobre, mas sufocada por um custo de vida
alto e poucos benefícios. Por ser um sistema
totalmente privatizado, o sofrimento des
ta classe é ainda maior: universidade cara e

tarifas insuportáveis. Se o modelo de centro

esquerda não conseguiu eliminar tais proble
mas, a esperança se direciona num.candidato
de direita que promete resolvê-los. Tal a razão
da incapacidade da presidente Bachelet de
transferir votos para seu sucessor.

Apesar das políticas públicas destes últi
mos vinte anos de governo de concertação,
a essência do modelo continua sendo a mes

ma, centrado num nível de mercantilização
criminoso da economia e da sociedade. Por

que então um candidato de direita vitorioso
no primeiro turno? Não existe €J mínimo de
desconfiança por parte da pàpulação dele
continuar reforçando tal política? Para res

ponder este questionamento, vamos analisar
alguns dados das eleições presidenciais do
dia 13 de dezembro passado. Dos mais de 12
milhões de cidadãos de 18 anos habilitados
a votar, somente se apresentaram 6.539.570

pessoas. Desse total, 8 milhões estão inscri
tos nos registros eleitorais. Entretanto, mais
de um milhão nem sequer se apresentaram
às respectivas mesas de votação. 200mil pes
soas anularam seu voto e mais de 80 mil vo
taram em branco. Isto é, 47% dos potenciais
eleitores em idade de votar não participaram.
Isso mostra uma crise de representatividade
na manutenção do modelo atual. Não se tra
ta de criminalizar o atual governo, que tantas

melhorias conseguiu combatendo a pobreza,
como forma de atenuar as diferenças sociais.

Porém, tudo aquilo que se perpetua, como a

concentração da propriedade, por um lado, e

a desigualdade em todos os níveis, por outro,
são os resultados que melhor caracterizam tal

governo. Tal situação tornou-se crítica peran
te a crise mundial, que atingiu diretamente
a economia e a barriga do povo. O modelo
chileno, assentado num formidável impulso
exportador em produtos primários, no qual
40% destes continua sendo o cobre, dificulta
a ampliação dos benefícios do crescimento a

todos os setores sociais, expondo a economia
aos ciclos externos recessivos, debilitando-a._
O povo chileno terá a oportunidade de resol
ver tal enigma no segundo turno, no próximo
dia 17 de-janeiro de 2010.

VARIEDADES----------

CINEMA

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

• Cine Breithoupt 2
� Atividade Paranormal (Leg)
(17h, 21 h30 - sex, sob, dom, seg, ter,'qua)
• Lua Nova (Leg)(14h30 - Iodos os dias)
(19h - sex, sob, dom, seg, ler, qual

• Cine Breilhoupt 3
• 201 e (Leg) (15h - todos os dias)
(18h, 21 h - sex sob, dom, seg, ter, quo)

JOINVILlE
.,Cine Cidade 1
• Avolor (Dub) (14h - todos os dias)
(17hl0, 20h30 - sex, sob, dom, seg, ter, quo)

• Cine Cidade 2
• 2012 (Leg) (18h, 21 h - sex, sob, dom, seg, ter, quo)
• Planeta 51 (Dub) (10h30 - sex) (14h15 - toílos os

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

• Cine Mueller 1
• Avolor (Leg) (13h, 16h15, 19h25, 22h30 - sex sob)
(15h - dom, seg, ler, quo, qui)
(18h20, 21 h30 - dom, seg, ler, quo) .

• tine Mueller 2
• 2012 (Leg)(15h50, 21 h15 - sex, sob, dom, seg, ter,
quo) (16h - qui)
• Lua Nova (Leg) (13h20, 18h50 - sex sob, dom, seg,
ter, quo) (13h30 - qui)

Beleza e reflexão
no final do ano.

Dez contos de autores clássicos e

contemporâneos renovam o visão dessa
gronde festa cristã. Textos inéditos poro
o público brasileiro, retomam o tradição
de contar histórias que apontam poro o

presépio de Natal. Pessoas de todos os
idades serão tocados pelo emoção e o

alegria. A edição é requintado, colorido,
e com belíssimos ilustrações.

til'

. II Cine Mueller 3
._Atividade Patanormal (Leg) (14h - todos os dias)
(16h, 18h, 20h,22h - sex, sob, dom, seg,íer; quo)
(16h20-guil

DVD

Para resgatar o
espírito de Natal
Uma garoto de 12 anos uso o amiza

de e muitos cachorros poro ensinar aos
adultos o verdadeiro espírito natalino
duronte o Gronde Depressõo americano.
Enviado poro morar com uma tio em Do
nerville, elo luto contro o solidão organi
zando uma festa de Natal muito especial.

TODOS os CA:ES
----,;b----

NA't�L

NOVELAS

CAMA DE GATO
o delegado Salviono informa Pompeu que seus

clientes têm ontecedenfes criminais e que são
foragidos do justiço. Verônica ameaço Pompeu. Dr.
Emanuel revelá ter visto Gustavo fugindo com um

senhor mais velho. Davi e Sofia almoçam juntos e

ele pede que o professora volte a moror com ele.
Verônica atende o celular de Rose.e ouve a. voz de
Gystavo. Verônica descobre que DavI, Julieta e fer
dinando irão procuror Carlos Eduardo. Domênico
levo Rose paro encontror Gustavo, que sé despede
dela e aviso que vai se entregar.

CARAS E BOCAS
Bionca decide descobrir se a coleção de arte do bi
savô existe paro tentar salvar a empresa. Amarilys
diz poro Simone que quando retiror a galeria de
Judith lançará Gabriel. Dafne diz a Gabriel que o

previsão de Dr.Ernoni é que o filho deles nasço no

época do Notai. Bianco pede paro Felipe pesquisar
no internet se Jacques comprou mesmo o coleção
de obras de arte no passado. Edgar surge no coso

de Amarilys e diz o Simone que quer criar seu fi
lho. Vicente comunico a Dafne que elo está sendo
acusada por Judith de màltrator Xico.

VIVER A VIDA
Luciano lembra que Regina previu seu cedente e

pede poro falar com elo. Miguel pede poro jantar
no quarto com Luciano. Renato ligo poro Felipe'
e diz que quer encontrá-lo quando ele voltar 00
Rio. Miguel lembra de quando dançou salsa com

Luciano. Edite pede o Ronaldo para se desculpar
com Benê por causo de José. Larisso consegue
convencer Luciano o tentar se sentar na cadeira de
rodos. Jorge fica incomodado com os frequentes
visitas de Miguel a Luciano. Lorisso levo Luciano

poro foro do quarto tom a cadeira de rodos. _

PODER PARALElO
Bruno propõe a Lígia que eles se unam paro lo
calizar Tony e Fernando. Pavfio cai no real e se dá
conla de que perdeu ludo. Tony goronte que eles
vão recuperor o que ele perdeu. Pavão falo paro
Tony que vai acabar com Zé Formoso. Tony diz o

Póvão que sozinho ele nãe tem condições e sugere
que eles organizem um aloque contra o rival. Tony
revelo o Fernanda que há mais coisas no clínica do

que se vê. Ele levo Fernando 00 bunker e conta que
ali havia armas, dinheiro e dossiês incriminando
grandes figuros do Governo.

BElA A FEIA
Rodrigo se lembra que o ormo.de Ricardo está regis
troda no nome de Euzébio. Rodrigo diz ainda que nfio

ligo para o sumiço do diário e que quando encontrar
Olga, ela lerá que explicar muita coisa. Bela conlo o

Rodrigo que Verônica não está agindo como presi
dente. Verônica insiste em maior Euzébio e Ricardo
fica preocupado. Ele então concorda em encontror
Euzébio e oferecer dinheiro poro que ele sumo. Diego
se nega a mentir diante do juiz, já que não viu Ricardo'
com a armo. Dinho canvida Mariana pam janlar

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade das emissoras).
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DIVIRTA-SE MUNDO ARTISTICO

Péssima notícia
o marido chega em casa vindo do
hospital, onde visitou sua sogra: A
mulher pergunta como ela está. E o

marido:
- Sua mãe está muito bem, saudável
como um cavalo. Semana que vem ela
receberá alta do hospital e virá morar

conosco por muitos e muitos anos.

A mulher, surpresa, pergunta:
- Como? Ontem me falaram que ela
deveria ter poucos dias de vida!
- Eu não sei como estava ontem, mas
hoje o médico me disse que devería
mos nos preparar para o pior.

Mais um escândalo
. de AmyWinehouse
A cantora deixou mães furiosas ao fa
lar palavrões durante a apresentação
de "Cinderella", resultando na sua ex

pulsão do teatro. Além dos palavrões,
ela ainda teria permanecido de pé e

agredido o gerente do teatro. Durante
.0 espetáculo, Amy pediu ao príncipe
que deixasse Cinderella e se casasse

com ela. O gerente agredido, Richard
Pound, prestou queixa, e a cantora
está sendo investigada.

Abuso de remédios
causou a morte?
De acordo com o legista, Brittany
Murphy teria morrido de causas natu
rais, após duas horas de tentativas de
ressuscitação. Porém, fontes próximas
da atriz afirmam que ela "tinha
problemas com abuso de remédios", e
amigos e familiares teriam implorado
diversas vezes para que ela procuras
se ajuda. Além dos rumores de abuso
de analgésicos, ela também sofreria
de distúrbios alimentares.

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

I Essa fofura
é o Max,

fazendo pose
para o Clic

.

da mamãe,
Diandra

Volpi. I

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Pela manhã, nebulosidade e presença de sol
entre nuvens. A partir da tarde ocorrem pancadas ;.. Fases da lua
muito isoladas de chuvó, devido ao calor. CHEIA MINGUANTE NOVA NASCENTE

O 2/12 24/12

.. Jaraguá do Sul e Região

HOJE QUARTA QUINTA SEXTA

MíN: 20°C MíN: 20°C MíN: 20°C MíN: 20°C
MÁX: 32°C MÁX: 29°C MÁX: 28°C MÁX: 25°C
Sol com chuva Sol com chuva Chuva Chuva fraca

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Hoje, o astral in
dica que é preciso
demonstrar mais

interesse por sua profissão.
Boas vibrações para o amor:

através da convivência, poderá
criar um vínculo mais forte com

.
o par. A Lua em Peixes te aconse

lha a servir o próximo hoje.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Não perca a chance
de se dedicar um

pouco mais às pes
soas das quais gosta. No amor.
a fase favorece as relações mais
sólidas. Em sintonia com seu

lado mais sutil, �bsorva de lá
toda sabedoria que puder para
viver bem esse momento.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Devagar e com

discrição você

pode chegar aonde
quiser. Encare as mudanças com
otimismo, pois tudo indica que
elas vão contribuir com o seu

progresso. Faça planos para o

futuro contando com a ajuda de

quem apostou em seu potencial!

)(
GÊMEOS .:

(21/5 a 20/06)
Você será capaz
de ter atitudes
práticas que te

possibilitem alcançar maior
eficácia e produtividade. Razão e

emoção vão estar em equilíbrio
no amor. É hora de se abrir para
o mundo, não adianta esperar
que as coisas caiam do céu.

TOURO
.(21/4 a 20/5)
Bom astral para am

pliar seus contatos.
Encontra com gente

que andava distante pode trazer
alegrias. Há chances de retomar
uma relação que havia rampido.
B!lsque novos caminhos na espiri
tualidade e descubra o melhor que
há em você.

r ""
CÂNCER

�.� (21/6 a 21/7! _

,-.;.,_.:;;, Mostre convlcçao.
: ; Atividades que

exijam conhecimen
to espeCífico contam com boas

vibrações. Aprofunde seus vín
culos de amor e carinho. A área
dos relacionamentos pede que
você se lembre da sua palavra
chave para ser feliz: entrega.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)

.

Dê vazão ao seu

__
bom humor e à
sua criatividade e

conseguirá atrair o interesse e a

simpatia dos colegas. O romance

pode ficar mais apimentado ago
ra. Não esqueça de agradecer
as conquistas, ser grato é tão

importante quanto pedir.

ESCORPIÃO
(23/10 021/11)
Fazer o que gosta é
a melhor maneira
de manter o bom
humor. No amor.

expresse seus sentimentos e apos
te no seu poder de sedução. Seu
coração está bastante energizado
e pedindo muitas experiências
ainda. Sinta-se independente!

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)

91
.

Quem trabalha
. ({ como profissional

liberal conta com

especial proteção. Bom dia para
fazer compras para o ambiente
doméstico. Encontre o ponto
de equilíbrio em suas relações,
principalmente entre razão e

emoção, e nada de exageros.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

....{. S�ga a sua intui-,
çao e encontrara
a solução mais

adequada para lidar com as

questões do passado. Manobre
os fatos a seu favor e aproveite
o seu magnetismo para seduzir
a pessoa amada. Hoje, seu dia
terá uma boa porção de carinho.

o CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA. 22 DE DEZEMBRO DE 2009

I ANIVERSÁRIOS

21/12
Adriana P. Miranda
Aline A. Pradi
Altair Fischer
Ana Elisa M. Pavoneio
Armindo Wille
Barbara Franeeski
Christa Jantz
Daniel Avanso
'Guilherme Seholl
Helena Sehneider
Ingrid Leal
Iraei Voltz
Jose J. Silvano
Julio Prusse
Juliane Franzener
Leila Goulart
Magrid Kreuttfeld
Marcia Paust
Mareio. Viflrgutz
Matheus.P. de Souza

.

Naiara de Camargo
Noemia E. G. Schroder
Orlando Pedrelli
Reinaldo Oldenburg
Renilda Gaspar
Rogério Boshammer
Sandro L. Simes
Sandro labarelli
Iatiana AldiJe
Wanderlei A. Pacheco

22/12
Alcino OIdenburg Filho
Alice M. De Souza
Aline D. Bortolini
Amando Mader
Anderson Vicente
Anita Pedrotti Sorti
Arietusa do S. Vigsding
Caroline Borchardt
Celestino Reeh
Crislene Scheneider
Cristiane Stenger
Daniela Hintz
Éderson R. Cordeiro
Eleio E. Rozza
Esequiel F. de Melo
Graciela M. da Silvo
Helena F. Batista
lisa Muller

, Ingelore Kncll�sel
Jair Stiz
Kátia C. Knihs
Leonita S. loz
Matilde Kohler
Natalia A. Gessner
Natalino Piotto
Nathpn E. Pe�ei�a
Rosangela D. Basso
Tatiane Mass
Vaimor Seheuer
Vlara Andrade Santos
lequiel F. de Melo

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Seu dia pode ser
muito pradutivo,
mas procure não

se expor ao agir. Poderá recuperar
um dinheiro que julgava perdido.
Um pouco de privacidade pode
estimular. inclusive, a paixão. Pro
cure manter o bom humor mesmo
diante dos desafios.

PEIXES

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

•• Hoje, o astral é
�..., muito positivo para

as relações de
amizade e o bom entendimento
com as pessoas com as quais
convive. É a sua chance de ganhar
mais intimidade com quem ama.

É importante que haja intensida
de em tudo o que fizer.
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Universo TPM
• Estou indo para a casa

domeu papi, passar o Na
tal com a família. Na mo

chila, shortinhos para os

banhos de rio, salto alto

para o "provável bailão de
Natal", presentinhos e re-,

pelente. Eu volto. Prometo!

BISCOITO DA SORTE
Você vai tentar algo novo ainda hoje.

Por Elijane Jung u niverso'tpm@ocorreiodopovo.com.br

POLÊMICAS
O caso do garotinho que teve 40 agulhas espetadas pelo cor
po, pelo padastro, ressuscitou velhas polêmicas: 1) A pena
de morte deveria ser lei no Brasil? Para crimes bárbaros, ca
sos confessos, seria uma solução? 2) Defensores dos direitos
humanos? Eles protegem o carrasco e, por acaso não lem
bram que na outra ponta do caso, está justamente o ser hu
mano que eles deveriam defender: a pobre criança indefesa.
3) Uma mãe percebe os sinais? Uma mãe sente quando há
algo errado. Percebe as reações do filho, por mais sutis que
sejam, diante de um agressor ou ameaça. Seja lá como for,
sempre haverá opiniões divergindo...

'"

Estamos
bonzinhos

Vou ser redundante nessa

nota, poismuito do que fa
larei, já falei aqui. Mas vale
a pena martelar: Semana
do Natal. Nessa data, so
mos os seres humanos

perfeitos. Sorrimos, pre
senteamos todo mundo,
brindamos o frentista com
o nosso melhor sorriso, fa
zemos todas as vontades
dos nossos filhos, visita
mos pai e mãe que mo

ram longe e dizemos a eles
como sentimos saudades,
levamos a esposa/marido
para jantar fora e demons- .

'

trar seu valor, abraçamos todo mundo no trabalho, dizendo
como foi importante a parceria, desejamos boas festas a qual
quer ser desconhecido que cruza o nosso caminho. Seriabom
se fizéssemos isso o ano inteiro. Quantas coisas das que citei '

acima poderiam ser contínuas? Todas elas. Toda a alegria
e solidariedade que demonstramos no Natal, podem ser

usadas permanentemente. Basta entender o quanto nossa

vida precisa de pessoas boas. Sejamos uma delas. Sempre!
Feliz Natal a cada um de vocês!

Revelações
Você só conhece seus colegas de trabalho depois de rolar a pri
meira festinha regada a chope. A música que cada um prefere

. (alguém já tinha ouvido falar emDejavu?), as dancinhas e passí
nhos que um sujeito arrisca, semmedo de ser feliz, a comilança
exagerada e o desprendimento geral com todomundo, inclusive
com o chefe. Depois de uns tragos, alguns já saem revelando se

gredos íntimos, chorando as pitangas de um casamento frustra
do e confessando fiascos... Hoje, posso dizer que conheçomeus
colegas. Eapesar dos pesares, são todos gente boa!

Saber trabalhar
Dia desses conversávamos sobre pessoas que trabalham pouco e

ganhammuito.A crítica vinha deum amigo que dizia trabalhar ca
torze horas por dia emal conseguir pagar as contas no fim do mês.
Então, o cara que cohsideromais coerente, falou sobre a importân
cia de fazer algo que se sabe. Ir direto ao ponto, economizar tempo
e ainda assim, realizar o trabalho com conhecimento e resultado.
Trabalhar muitas horas por dia não é, nem deve ser, sinônimo de

ganhar bem. Trabalhar bem, sim! É a velha história de saber exa
tamente qual parafuso apertar. Você pode perder um dia inteiro

procurando o parafuso certo, enquanto quem tem conhecimento,
resolve isso em trinta segundos...

• Quem disse que nin

guém é melhor que nin

guém, provavelmente fez
referência apenas ao cor

po físico, com todos os
seus órgãos e coisa e tal ...
Não levava em conside

ração o fato de ter gente
boa e ruim, gente esperta
e gente lerda, otimistas e

pessimistas ...

• Estamos oficialmente
no verão, o que não sig
nifica que a gente já não

suou, bronzeou e apro
veitou os dias de sol...
Inicio de verão, bate com
inicio de férias e fim de
ano. De fato, é pra come
morar.

• Quero agradecer o cari
nho das (os) leitoras (es),
os emails recebidos, aos

que gostam de comentar as
coisas que escrevopor aqui.
Tudo é muito bem vindo e'

é importante que saibam:
Essa coluna tem muito da

contribuição de cada um de
vocês. Obrigada!

•Visitei o Lar das Crianças
em Guaramirim e me sur

preendi com a quantidade
de eventos que eles terão

por lá. São cafés, Papai
Noel, brinquedos e cestas

que várias empresas da

região estão oferecendo.

Quero ver a agenda deles
novamente emmarço ...

,
• Fragmentos de "Sema
na que Vem", Pitty:

"
...

Diga sempre tudo o que
precisa dizer. Arrisque
mais pra não se arrepen
der. Nós não temos todo

tempo do mundo. E esse

mundo já faz muito tem

po ... Não deixe nada pra
depois, não deixe o tem

po passar...
"
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PRATICAS, BONITAS E
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ECONOMICAS NO ESPAÇO
Portas de correr entraram com tudo nos projetos arquitetônicos, aliando estética e funcionalidade

OtriO funcionalidade, es

tética e praticidade, que
segue como tendência

mundial no universo arquitetô
nico, fica muito bem sintetizado

quando o assunto são as portas
deslizantes, que entraram com

tudo nos projetos arquitetôni
cos para decorar, integrar e, ao

mesmo tempo, economizar es

paços. Indicadas para espaços
internos, as portas deslizantes
não possuem restrições quanto
à sua aplicação e uso, podendo
substituir portas convencionais
até mesmo em apartamentos.
Em alguns casos, elas podem
substituir as paredes garantindo
o fechamento de ambientes que
podem ser interligados, como

por exemplo, urn home theater
ao lado de urna sala de estar.

o

Entre os materiais mais uti

lizados, surge a madeira para
ambientes internos e o alumí
nio com vidro para externos.

Mas existem vários outros mo
delos interessantes, basta ava

liar qual o material mais ade

quado ao ambiente. Também
é preciso atento aos sistemas
de correr, pois estes devem ser

corretamente especificados de
acordo com o tamanho e peso
das portas.

Em relação aos trilhos, ga
nham destaque os embutidos
no forro ou entre dois vãos da

parede, as folhas instaladas
em caixilho convencional e as

suspensas por roldanas. "Em
banheiros onde se deseja uma

'

melhor vedação, a porta de cor

rer com guarnição e caixilho é
a mais indicada, mas em casos

em que apenas a visão deve ser
barrada, pode-se optar por mo
-delas com roldanas", indica o

proprietário da Porttoni Comer
çial, Toni Depin.

•

o

Os trilhos podem ser em

alumínio ou aço, aparente ou

aparente com acabamento em

madeira. Conforme Depin, a

última tecnologia é o sistema
de embutir auto-fechante com

contrapeso. "Depois de aber
ta, a porta vai se fechando aos

poucos", explica Depin. Esse
sistema permite, por exemplo,
embutir duas portas de correr

curvas, dando liberdade para
soluções arquitetônicas sofis
ticadas.

LEVEZA
De acordo com Depin, fer

ragens utilizadas em portas de
correr evoluíram. Hoje, os fa
bricantes utilizam técnicas que
garantem que a porta deslize
com suavidade, mesmo sendo

pesada. "Graças às tecnologias
utilizadas, a porta não 'emperra'
mais com o passar do tempo e

não faz mais barulho", destaca.

TecnoSol
o calor da natureza para o conforto da sua família

PAINÉIS SOLARES DE CONVERSÃO FOTOVOLTAICA /
que gera� energia elétrica para sua casa ou empresa. /.

E a energia elétrica solar!�

Rua Erwino Menegotti, 1496 - Água Verde

Jaraguá do Sul- Fone/Fax: 14713371-1679 - www.tecnosol.ind.br
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A broca, também conhecida como

caruncho, e os fungos são inimigos da.
madeira e um pesadelo para as pesso
as que tem a presença deles em casa.

Porém, com alguns cuidados simples é

possível evitá-los ou até mesmo tratar
o problema caso a infestação já existir.
Ao identificar o primeiro sinal de ata

que, é preciso agir rapidamente antes

que a casa seja seriamente danificada.
De acordo com o consultor técni

co de vendas da Imunizadora Jaraguá,
Fernando Vaigt, existem no mercado
produtos de venda livre que podem
ser usados para amenizar o ataque
de brocas. Já a eliminação de fungos,
assim como nos casos em que a in-

I

INIMIGOS
DA CASA
Veja como evitar o ataque de

brocas e fungos, que costumam
atacar madeira sem proteção

festação de brocas é grande, deve ser

confiada a um especialista, uma vez

que o problema pode voltar se não for
tratado adequadamente.

Nunca contrate um serviço sem

procedência. Certifique-se de que ela
está registrada nos órgãos competen
tes, e o mais importante: não feche
contrato por telefone. "A empresa
deve disponibilizar um consultor téc
nico de vendas para fazer a inspeção
e identificar qual a praga alvo e o mé

. todo a ser usado no controle. Ela deve
informar no orçamento sem compro
misso os produtos e materiais utiliza
dos, assim como suas fórmulas quími
cas", orienta Voigt.

BROCA
Ô�UEÉ
São insetos que afetam principal

mente a madeira estrutural, como as

madeiras do telhado, das escadas,
assoalhos e partes desprotegidas da
mobília, como a base das gavetas e

a parte de trás dos armários. A ame

aça mais comum é o escaravelho da
madeira, um besourinho cujas larvas
criam pequenas galerias de UIÍl a dois
milímetros de diâmetro. Os furos de
maiores dimensões são provocados
pelas larvas dos escaravelhos longi
córneos, que preferem madeira mole
e criam galerias de três a seis milíme
tros de diâmetro.

COMO EVITAR
• Inspecione todá a mobília de

segunda mão antes ô.'ê Comprá-la
trate-a com um prodüjo específico
contra· broca antes de trazê-la para
casa, mesmo que a peça não tenha

.

sinais de infestação;
• Para evitar a infestação em

móveis é importante proteger ama
deira com a aplicação de produtos
prontos para uso (líquido ou aeros

sol), seguindo as instruções de uso.

A proteção deverá ser feita em to�
das as superfícies dos móveis que
não tem tinta ou verniz. Geralmen
te, as áreas mais atacadas são a par
te debaixo e de trás dos móveis e as

gavetas.
• Faça vistorias pelo menos uma

vez por ano em áreas de cobertura ou
forros.

FOTOS DIVULGAÇÃO

FUNGO 0" MADEIRA ÚMIDA
OQUEÉ
Os fungos que causam podri

dão adoram umidade e gostam
de madeiras· sem tratamento.
Eles desenvolyem-se quando há
umidade, calor e imobilidade.
Se não for eliminado, este fun
go destrói assoalhos, portas, cai
xilhos, janelas, pés de móveis,
rodapés e pode se espalhar em
toda a estrutura. Pode deslocar
se através das paredes de tijolo
e atacar construções adjacentes.

Um pequeno vazamento na

canalização ou uma falha no re

vestimento anti umidade podem
ser 'a causa inicial, criando o

meio favorável para o desenvol
vimento do fungo. Inicialmente,
inanifesta-se como um pó cas

tanho-avermelhado. Em poucos
dias, os esporos transformam-se
em fungos que parecem cogu
melos virados ao contrário. O

COMO EVITAR
• Verifique regularmente as

canalizações, especialmente
debaixo das banheiras e

chuveiros e no telhado;
• Evite encostar madeiras em

solo com histórico de umidade;
• Procure proteger a madeira
com verniz;
• Mantenha a casa seca e

arejada;
• Evite passar panos muito
molhados em móveis e rodapés
de madeira;
• Se o lugar tiver
muita umidade, vale a

pena adquirir
desumidificadores elétricos:
• Se os danos causados forem
muito graves, a madeira afetada
deve ser retirada e substituída.

primeiro sinal do apodrecimen
to pode ser um cheiro de mofo.

Comercialização: O Correio do Povo' 2106.1919

Encartemensal do jornal O Conelo do Povo.

CONSTRUIR
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SILICONE: FUNDAMENTAL
PARA O DIA DIA

Material pode ser usado para vários

'reparos, de forma prática e rápida
Produto que antes era utilizado so

mente em grandes indústrias, o sili
cone passa a ser uma solução para os

eventuais problemas que surgem no

dia a dia em construtoras ou até mes

mo no' seu próprio lar. A vantagem é

que ele pode ser- utilizado de forma
prática e rápida, evitando resultados
constrangedores. Além disso, o mate
rial pode ser usado por qualquer pes
soa, basta seguir as instruções corretas.

Essa combinação de praticidade e efi
cácia foi a causa da grande aceitação do

produto no mercado, que não pode faltar
no armário ou na caixinha de ferramentas.
Resistentes ao calor e à intempérie, os sili
cones são apresentados nas formas fluida,
resina ou de elastômeros (borrachas sínté
ticas), sempre com inúmeras aplicações.
Servem, por exemplo, como agentes de
polimento, vedação e proteção. São tam

bém ímpermeabílízantes, lubrificantes e

na medicina são empregados como mate-

rial básico de próteses.
Os silicones são polímeros inorgâ

nicos formados por um núcleo de si
lício. O material suporta temperaturas'
que podem variar de -:-65°C a 400°C e é
usado em inúmeros segmentos indus
triais sem perder suas características
de permeabilidade, elasticidade e bri
lho. Estima-se que os silicones sejam
utilizados em mais de 5 mil produtos.

As embalagens práticas facilitam a

aplicação, proporcionando um melhor
acabamento e evitando sujeira. O produ
to é vendido em dois formatos. Em cartu

chos, com 250g, e em bisnagas, com 50g.
Caso opte pelo cartucho, você terá que
levar também a pistola aplicadora para
conseguir usar adequadamente o produto.

Referências
Revista Reforma Fácil
www.vick.com.br
www.fazfacil.com.br

�IPOS. DE SIÜi'CONE
-' "

SÍUCONE ACÉTlcJ
;�;::E::j sanitários, boxes e janela'

,
RITa juntas de contretp, granito, mármore, madeira, co..

lagem de blocos de vimo. ou colagem de tubulações de cy
�l
! SILICONEÀ

BASEHEÁGUA

PRINCIPAIS REPAROS

VEDAÇÃO
O silicone é utilizado para' conter

vazamentos em áreas úmidas, como

banheiro e cozinha, vedação de juntas
de pias, sanitários, box de banheiro,
janelas e banheiras. Para essa aplica
ção, é recomendada a utilização de si
licone acético.

REPARO DE TRINCAS
Funciona bem para reparar fissuras e

pequenas trincas em paredes. Para essa

aplicação, recomenda-se o silicone à
base de água, por se tratar do único sili
cone que aceita pintura posterior.

IMPERME,ABILlZAÇÃO
EVEDAÇAO

Serve para a impermeabilização
e vedação de telhados, calhas, rufos,

.

fachadas e chaminés, tendo como seu

maior diferenc'ial a praticidade, a lim
peza e o tempo de aplicação em rela

ção aos materiais concorrentes.

COLJ\GEM E VEDAÇÃO DE
AOUARIOS E VASOS DE VIDRO

Muito utilizado para fazer peque
nos reparos de vedação e colagem de

aquários e vasos Gle vidro para plantas
de pequeno porte.

-

FOTOS DIVULGAÇÃO

•• O sílicone deve ser aplicado em

-ttperfícies secas, limpas, totalmente
.

sentas de algum tipo de partícula na

superfície onde será aplicado, pois o
.

lícone pode aderir às partículas em
Z de aderir totalmente ao substrato,
d(;lndo haver vazamentos.
• 'A. :rem@ção do silicone é fei
r meio de remoção mecânica

i:asão) ou s@lyerites desengraxan
,por isso é preciso tomar muito

Guidado ao aplicª,-lêh pois, uma re-
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RENOVE PAREDES
SEM PINTAR

'Dicas preciosas para renovar as paredes e o ambiente da casa sem sujeira ou estresse

'LUZES
A iluminação também é uma aliada para quem está com vontade de renovar as pare

des. Posicione as luminárias em locais afastados da janela, ao lado de sofás ou em cima de '

mesas de apoio. Escolha as luminárias coloridas, de inox ou até de vime. Você as encontra

em lojas de artigos para a casa. As mais requintadas, porém, devem ser procuradas em
casas de artesanato ou diretamente em ateliês de artistas plásticos. Para obter um clima es

pecial, abuse das lâmpadas coloridas: coloque-as em luminárias e acenda quando quiser ,

criar um clima especial. Também é possível recobrir os modelos comuns, transparentes,
com um adesivo chamado gelatina. Ele garante novos tons ao local.

ADESIVOS
São a pedida do mo

mento e podem ser fixa
dos em qualquer cômodo.
Dão uma conotação artís
tica e substituem quadros
e esculturas. Fáceis de
achar - são encontrados
em lojas de artigos de de

coração -, não têm segre
do para a aplicação. Basta
colá-los em paredes lisas.
As claras dão mais des

taque à figura, mas nada
impede que você a colo
quenuma escura.

MÓBILES
Renovam o ambien

te, dando um toque de
arte e de brincadeira ao

mesmo tempo. São ver

dadeiras esculturas ver

ticais, que permitemmo

vimento se combinados
com a luz. No teto ou na

parede, escolha modelos
condizentes com o visu
al do seu lar. A dica na

hora de optar é guiar-se
pela imaginação.

FOTOS DIVULGAÇÃO

ESPELHOS
A função deles não é a de refletir a

imagem das pessoas, mas a de ampliar o
lugar. Devem ficar' ao redor dos móveis,
atrás da mesa, em paredes estreitas, es
condidos, apenas para dar amplitude. Os
menores refletem vibrações, auxiliam na

concentração e até melhoram a energia
da casa, segundo ensinamentos de Feng
Shui, Já os grandes valorizam o local. Os
espelhos são neutros, combinam com to
dos os estilos de decoração e ainda ofere
cem brilho e profundidade ao ambiente.

Fonte: www.mdemulher.com.br

Imunizadorar:::2:.\
�sJaraguá�
.•'."�••�

-

,,41�� de4ejet a- ,ttuttu &em "1t4tat�
de�_e&em2010de��1
"
Tradição e excelência há mais de 34
anos no controle de pragas urbanas. "

=a.t= 3371- 1558 I 9975 - 1771,
www.imunizadora·araua.com.br-contatoimunizadora.araua.com.br

o CORREIO no POVO
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�----------'------ECONOMIA

Bernt Entschev
HEADHUNTER

Planejando suas férias
Se tem uma coisa que vejo acontecer ano após Sabrina e o cliente do grande projeto em questão

ano e que me deixa indignado é a falta de planeja- havia cancelado não só aquele, mas outros proje
menta para as férias de muitos profissionais. Co- tos que estavam sob a responsabilidade de outras
nheço, inclusive, uma moça que todos os anos se pessoas na empresa.
esquece de se planejar, fazendo com que seu re- Chamei a moça para unia conversa e a fiz en

torno à empresa seja sempre muito tumultuado.
.

tender a gravidade de seus atos. Férias são ím-
Sabrina é uma moça altamente competente e portantes, sim, mas os clientes sempre vêm em

não tenho nenhuma dúvida sobre sua eficácia. primeiro lugar. Ao se aproximar de sua folga ela
Porém, todos os anos é a mesma coisa. Ao se apro- deveria, no mínimo, ter preparado alguém para
ximar das férias, a moça fica tão entretida com os substituí-la nos dias de sua ausência. Alguém
preparativos de viagem, que sequer se lembra de que tivesse capacidade de resolver imprevistos
adiantar suas atividades para 11.11.

.

e que a representaria bem em qual-
os dias que estará fora. UJ O prazo poro o quer situação. Mostrei, também, a

Certa vez, presenciei amoça projeto havia expirado e importância de adiantar seus proje-
quase se descabelando para . . , : tos, deixando os mais dependentes
resolver um pepino daqueles. envolvida pelo clima de fenos, dela prontos ou, pelo menos, enca-

Acontece que, antes de viajar, Sabrina nem se lembrou disso minhados.
ela tocava' um projeto impor-.

'

No princípio da conversa, a

tante que tinha prazo para ser ficou desesperado llC\ moça tentou se esquivar da respon-
fechado. Antes de viajar, po- �� sabilidade, ressaltando a existência
rém, a moça deixou o projeto um pouco de lado, de outras pessoas desempenhando a mesma fun-,

preocupando-se com as questões que envolviam ção que ela e a passividade desses colegas diante
seu passeio. Ao sair de férias, consequentemente, da situação. Porém, insisti que a culpa não era

o projeto ficou inacabado, passando totalmente deles. Sem saber o que acontecia, eles simples
despercebido pela moça. mente ficavam de mãos atadas. O erro foi, sem

Um mês depois, quando voltou ao escritório, dúvida, de Sabrina, que ignorou a importância
sua caixa de e-mailsestavalotadacomcobrançasdoprojeto.deixando para resolver quando vol
de todos os tipos. O prazo para o projeto havia ex- tasse de férias.

pirado e, envolvida pelo clima de férias, ela nem Conversei, inclusive, sobre sua atitude errada
se lembrou disso, tomando conhecimento apenas em usar os horários de trabalho para consultar
ao ver aqueles e-mails, Sabrina ficou desesperada preços de passagens, hotéis e guias turísticos.
sem saber o que fazer. No escritório, corria de um Usar esse espaço para resolver esses assuntos

lado para o outro, atordoada, Após esfriar a ca- pessoais não é certo, mas o mais grave, sem dú

beça, pôs-se a fazer ligações, uma atrás da outra, vida, era deixar que isso interferisse em seu- de
na tentativa de resolver as questões pendentes. O sempenho. Após algum fempo, ela parecia estar

resultado foi desastroso. Alguns clientes haviam convencida de sua falha, prometendo evitar situ

desistido, outros simplesmente não atendiam. ações semelhantes novamente.

LOTERIA

PDV aumenta OS custes
CONCURSO N° 994

indenizações trabalhistas. De

janeiro a novembro, somente
nas 'estatais, esse desembolso

passou de R$ 67,094 milhões
no acumulado de 2008 para

. R$ 126,798 milhões em 2009.

Se somados com os gastos do

governo, o total vai para R$
155,565 milhões.

Os PDVs (Programas de
Demissão Voluntária) estão
causando um impacto negati
vo nos custos do governo com

pessoal. A liberação de incen
tivos financeiros para estimu
lar principalmente a saída de

aposentados está aumentando
os gastos com o pagamento de

04-07 15-18-19
20-31-36--41-42
46 -- 60 - 63 - 71- 83
84 - 95 - 98 - 99.,- 00

CONCURSO N° 1136

01 - 31 - 32 - 34 - 37 - 43

CONCURSO N° 2176
INDICADORES 25 - 42 - 44 - 64 - 69

CONCURSO N° 04408�

17.DEZEMBRO.2009 15.912 6.000.001..1,00
50.235 180.000.00
19.56 t 150.000,00
46.083 12'11.0011,OO
62.555 85.950,00

21.DEZEMBRO.2009

21.DEZEMBRO.2009

D6LAR COMERCIAL (EM RS) 1,7820
D6LAR TURISMO (EM RS) 1,6800

D6LAR PARALELO (EM RS) 1,8200

EURÓ (EM RS) 2,5434

1,7840 t OJ06%
-

1,8200 .. -4,55%

1,9200 .. -1,62%

2,5456 .. -0,19%

CONCURSO N° 821

Primeil'o sorteio

01-07-10-11-19-34

Segundo sorteio
02 - 12 - t 1 - 19 - 38 - 44
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Mut'lidplo e Comarca de Jaraguâ do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeliã e Ofidala Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n' 1589,
Telefone: (47) 3273-2390 H. de Func. 09:00h às l&:OOh

REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL- ES1l\DO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul- MargotAdelia Grubba Lehmann, Iabeliã eOficiala

Designada - AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca nO 1589 - relefone: (47) 3273-2390
Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃO .

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s)
ou domiciliada(s) foradaCircunscrição Geográfica daServentiaou, ainda, porque ninguém se dispôs a recebera intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/ c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 131569 Sacado: CRlSTlANEEMIDIO CPF: 313.615.068-65
Cedente: CENTRO DE FORM DE COND.MARQUARDT CNP): 08.468.660/000
Número do Título: Espécie: NotaPromissória
Apresentante: CENTRO DE FORM DE COND.MARQUARDT DataVencimento: 07/ll/2009 Valor: 350,00
liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131576 Sacado: CRISTIANO DOS SANTOS CPF: 033.791.589-09
Cedente: ORTO & ARTE ODONTOLOGIA lJDA CNP): 10.771.692/000
Número do Título: 0099-01 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 201ll/2009 Valor: 120,00
liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 37,83, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 131794 Sacado: DAIANE MERLIN LINDERMANN CPF: 078.740.209-52
Cedente: ALESSANDRA CARIAMALSCHITZKY
Número do Títtilo: 525253 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação

- Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. Data Vencimento: 15111/2009 Valor: 200,00
liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 39,24, Diligência: R$ 30,70, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131827 Sacado: GE1NERSKITRANSPORTESllDA CNP): 07.041.863/000
Cedente: RENI SCHAEFER CPF: 711.835.239-04
Número do Título: 000077-9 Espécie: Cheque

.

Apresentante: RENI SCHAEFER DataVencimento: 26/06/2009 Valor: 2.075,00
liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protoeolo: 131828 Sacado: GETNERSKlTRANSFORTES LTDA CNP): 07.041.863/000
Cedente: RENI SCHAEFER CPF: 711.835.239-04
Número do Título: 000089-2 Espécie: Cheque
Apresentante: RENI SCHAEFER DataVencimento: 02/07/2009 Valor: 3.184,00
liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 131405 Sacado: METALURGlCACLAUS LIDA. CNP): 01.397.906/000
Cedente: BANCO SAFRA S/A CNPJ: 58.160.789/000
Número doTítulo: 918504503 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 25/11/2009 Valor: 1.720,00
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protoeolo: 131790 Sacado: NATIJU COM+RCIO CONFEC-IES lJDA - ME CNPJ: 07.726.796/000
Cedente: PACIFICO SULINDUS1RIATEXI1L E C LIDA CNP): 81.336.398/000
Número do Título: 14251/302 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 301ll/2009 Valor: 425,75
liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131931 Sacado: OHMS COM MATERIAIS ELETRlCOS L CNP): 73.340.72lÍOOO
Cedente: CROSSFOXCOMERCIO C ELLIDA CNP): 08.573.550/000
Número do Título: 000012804C Espécie: Duplicata deVendaMercantílpor Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data Vencimento: 02/12/2009 Valor: 688,16
liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131909 °3cado: PRlSMAELETRICAETERRAPLANAGEMlJDA CNPJ: 73.340.721/000
Cedente: RCGTECNOLOGIA ELETROMECANICAlJDA
Número do Título: 0005006 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDERSA DataVencimento: 08/12/2009 Valor: 718,17
liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131731 Sacado: SANDRAVAZTAGLIEBER CPF: 049.226.099-03
Cedente: BANCO PANAMERlCANO S/A CNP): 59.285.411/000
Número do Título: 000025090517Espécie: INDlCACAO
Apresentante: BANCO PANAMERlCANO S/A DataVencimento: 05/10/2007 Valor: 2.732,81
liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 131608 Sacado: SEBASTIAO STAHELIN CPF: 988.108.808-97
Cedente: KA2 COM DE EQUIP INFORM llDA CNP): 06.206.904/000
Número do Título: 554elO03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Datavencímenro: 02il2/2009 Valor: 200,00
liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

MargotAdeliaGrubba Lehrnann, Tabeliã eOficiala Designada
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
Cartela de
,ingressos
Jogadores mesmos só serão

anuncíados na próxima segun
da-feira, 28. Mas o presidente do
Iuventus, lido Vargas, adiantou
que- vai lançar umá, promoção
de ingressos para o COOJ,p�nato
Catarinense. Ele pretende.vender
uma cartela com. entradas paré.l
os nove jogos que otim,eJaráem
casa na primeira fase. OspreCj;os
aindanão foram divtilgados,mas'
haverá cartelas para as arqui
bancadas coberta e descoberta e

também para as cadeiras. No úl
timo jogo, deveráhaver sorteio de
umamoto entre os compradores.
"É hora do torcedor mostrar a

- sua força", disseVargas, que torce
pelo sucesso da ideiapara ánteoí
par receita do clube.

julimar@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Resolução
Na última sexta-feira, a FCF (Federação Catarinense

de Futebol) entregou um Termo de Ajuste de Conduta ao

Ministério Público, proibindo a venda de bebidas alcoóli
cas nos estádios já no próximo Campeonato Catarinense.
A Polícia Militar acredita que os índices de violência caí
rão consideravelmente com essa resolução. Infelizmente,

'

" quem tem a cabeça no lugar e sabe como se comportar
acaba tendo de pagar pelo erro de umaminoria.

,-,�

DIVULGAÇÃO
MEMÓRIA

REPÓRTER: "E Aí REINALDO, TEM COMOJOGAR

COM ESSA CHUVA?"

REINALDO, EX-ATLÉTICO-MG: "FAZER ° QUE, NÃO
TEM oUTRA TEMOS QUE JOGARCOM ESSA".

'DOIS TOQUES
BALANÇO.O presidente da Liga
Jaraguaense, Jerri Luft, recebe a
imprensa hoje para fazer um balanço
da entidade neste ano.

COPA GERMÂNIA. O Noite a Fora

perdeu a final da Copa Cermânía,
disputada em São Bento. Foi
derrotado pela Tuper por 10x6.

*** ***

KRONA·Marcel eMareelinho foram
liberados e outros seis jogadores
renovaram. Franklin eHumberto foram
confinnados como reforços para 2010.

TEMPORADA· Filipe encerrou o ano,

junto com o La Corufia, empatando
em OxO com o Valência. Vai passar as
férias de fim de ano na região.

FIFA

Marta leva prêmio pela quarta vez
Entre os homens, argentino Lionel Messi confirmou o favoritismo e venceu
DA REDAÇÃO

Nem Zidane nem Ronal
do. A maior vencedora de

prêmios individuais da Fifa
é a brasileira Marta. Nesta

segunda-feira, a jogadora ga
nhou em Zurique pela quar
ta vez o título de melhor do
ano, prêmio dado pela Fifa.
Já habituada aos prêmios e

aos' obstáculos para desen
volver o esporte em um país
onde não há apoio, Marta
avalia que o futebol femi
'nino "finalmente se tornou

uma realidade", pelo menos

no cenário internacional.
Neste ano, Marta ganhou

pelo Santos a Copa Libertado
res - que teve a sua primeira
edição na versão feminina - e

a Copa do Brasil. Além disso,
foi atuar pelo Los Angeles Sol,
no primeiro campeonato pro
fissional dos Estados Unidos,
onde até já leva patrocinado-

.res para o clube.
Nesta segunda, além de

repetir o gesto de levantar o ,

troféu, repetiu as lágrimas
pelo quarto ano consecuti
vo. "No dia em 'que eu parar
de me emocionar, não vou

'mais jogar futebol", disse, em
prantos.

Entre os homens, o ar

gentino Lionel Messi con

firmou o favoritismo e foi
eleito, nesta segunda-feira,
em Zurique, na Suíça, como
o melhor jogador da tempo
rada 2008/2009. O craque
do Barcelona superou o bra
sileiro Kaká e o português
Cristiano Ronaldo, ambos
do Real Madrid, além dos

companheiros Xavi e Inies
ta para levantar a taça pela
primeira vez na carreira. É
também a primeira vez na

história que um argentino
conquista o prêmio. Morto atuou pelo Los Angeles Sol nesta temporada, no primeiro campeonato profissional dos Estados Unidos
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SEM FINAL FELIZ

Nada a comemorar neenlversúnc
Pista de Atletismo faz um ano de inauguração e espera aprovação de projeto
JARAG_uÁ DO SUL

Há um ano, uma solenidade
marcava a inauguração de uma

obra polêmica. O Correio do
Povo de 23 de dezembro de 2008
publicou como título da maté
ria "Pista inaugurada sob vaias
e aplausos". Hoje, exatamente
365 dias depois, pouca coisamu
dou: tem os mesmos problemas
e é utilizada por alguns poucos
moradores, que usam o

_

local
para caminhadas ou crianças
que aproveitam o espaço nessas

férias escolares. Mas, para o prin
cipal, que é receber os treinos e

até competições oficiais de atle
tismo, até agora nada.

Um dos problemas é que
ela "nasceu" justamente numa
mudança de governo. Para a

atual administração, o pro
blema da pista está na forma
como foi gerada. Pelo menos

é a opinião do Secretário de
Esportes, Cultura, Turismo e

Lazer, Ronaldo Raulino. "Pri
meiro não deveriam ter inau

gurado. Foi uma estratégia
política, porque até na época
não tinha condições de fazer

qualquer atividade aqui (no
local)", opinou.

O motivo da inutilidade da .

pista, de acordo com o secretário,
é a qualidade do material utiliza
do. "Isso foi a maior sacanagem
que fizeram no atletismo no Bra
sil. Em outras cidades também
utilizaram essa placa sintética.
Esse material veio de Feira de
Santana (BA), e colocado como

um protótipo. Mas isso não. se

usa mais em nenhum lugar do
mundo", revelou.

Quando questionado se

a atual administração havia
abandonado o local, Raulino
rebateu: "dentro do que poderí
amos oferecer com o local nós
fizemos". Nesse um ano, a pista
se limitou em realizar alguns
treinos 'do Juventus e por. pou
cas vezes o atletismo (apenas
no campo). "O que poderíamos
fazer nós fizemos que foi man
ter limpo, colocar as traves e

deixar o Juventus usar".
A Pista de Atletismo, que

compõe o Complexo Esporti
vo Doutor Murillo Barreto de
Azevedo, no Bairro Tifa Mar
tins, foi inaugurada no dia 22

de dezembro de 2008. Na épo
ca a administração municipal
gastou R$ 1 milhão. Valor este
que foi questionado por re

presentantes políticos e atle
tas. Raulino acredita que não
houve superfaturamento, mas
apenas a má aplicação dos re

cursos públicos. "Fizeram de
foram inadequada. É a mes

ma coisa que renovar a frota
da prefeitura e comprar fusca
69", disparou.

GENIELLI RODRIGUES

Hoje as placas perderam
as cores e há traves no

gramado; crianças em

térlas aproveitam
o espaço para brincar

".'

,�
Há exatamente. um ano, pista sintética era inaugurada sem contar com estrutura mínima necessária para uso

PIERO RAGAZZI

E os atletas?Porque não
trocaram as placas?

A reformulação da pista, segundo Raulino, não
foi feita por falta de verba. "Não foi trocado por
outro material ainda porque não temos dinheiro,
essa verba só vira por meio de projeto no gover
no federal. O orçamento que nós trabalhamos
esse ano foi feito pela administração anterior e

não tínhamos dinheiro para isso. Esperamos que
entre dinheiro de Brasília porque dos cofres mu

nicipais é impossível", informou. Conforme o se

cretório, tirar cerca de RS 3 milhões do município
- montante previsto no projeto - significa dizer

que o executivo deixoró de fazer até oito creches.
"A prioridade do município não é fazer a pista,
estamos trabalhando com recursos paralelos para
conseguir dinheiro do governo federa!".

E a empresa
'como fica?

Sobre a empresa que executou a obra,
Raulino disse que o departamento jurí
dico da Prefeitura foi atrós para tentar
um acordo. Em janeiro, ele afirmou que
faria valer a garantia prevista em contra
to. "Nosso departamento jurídico tomou
todas as precauções só que a empresa
se muniu com laudos técnicos e avisou a

administração passada que não iria dar
certo". De acordo com ele, os advogados
da Sifra, apresentaram laudos afirmando

que o material era de mó qualidade, que
a cola não iria funcionar e ulndn estava
trabalhando com urgência, debaixo de
chuva, porqüe tinha que inaugurar o local.

Até que o projeto do Complexo Espor
tivo seja totalmente realizado, os atletas
jaraguoenses continuam no Boependi. O
secretório disse que pretende conversor

com o clube poro a renovação do con-

troto. "Com os poucos recursos que nós
tínhamos e o que foi passado poro o -

atletismo eles fizeram demais esse ano",
ressaltou. No total, o modalidade conto
coin 60 atletas no rendimento.

o complexo sai
do papel?

A pasta encaminhou esse ano um pro
jeto para completar e melhorar o complexo
esportivo. De acordo com Raulino, o mon

tante de RS 3 milhões serviró para o cons

trução de um ginósio, vestlérlo. iluminação
do local e, claro, a troca das placas por um

material mais moderno. A aprovação no

Ministério dos Esportes, conforme ele, deve
sair até maio, captados os recursos com as

empresns (por meio de isenção de impos
tos), a ampliação e reformulação do local
deve iniciar no primeiro semestre de 2010.
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Uma relação de confiança.

Já imélgÜlotl le� o seu jorns I; predi leto enq lJanto. cu�te suas merecídes. férias, ee vel'<�o1?
O Correio do Povo lmagindw!

Entre.os dias 22 de dezembrG e 9 de janeiro
será entregue nos municípios de Barra Velha,. Plçarfas e Penha;

Solicite já a transferência do endereço da sua assinafura•.
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